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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA – JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA – 1. DATA, HORA E LOCAL: 

Aos 07 de fevereiro de 2014, às 9h, no Gabinete da Presidência do Jaguariúna Previdência, 

situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro, em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS 

PARTICIPANTES: Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi. 3. CONVIDADO 

PRESENTE: Pedro Antonio Ribeiro. 4. PAUTA: Análise do novo Fundo de Investimentos BB 

Previdenciário Renda Fixa TP IPCA II. 5. ASSUNTOS TRATADOS: Visando criar alternativas 

rentáveis aos RPPS, o Banco do Brasil lançou neste início de fevereiro alguns fundos com 

estratégia de alocação em NTN-B com único vencimento. São eles o BB Previdenciário Renda 

Fixa TP IPCA I (já encerrado), II (a encerrar dia 07/02) e III (ainda em projeto). Os fundos 

buscarão taxas de retorno compatíveis com a meta atuarial (IPCA + 6%), e são destinados 

exclusivamente aos RPPSs, Órgãos Públicos e Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar. Os títulos serão adquiridos no mercado secundário e estão enquadrados no 

artigo 7º, incisos I, “b” e IV, da Resolução CVM nº 3922/2010. A Política de Investimentos 

2014 prevê os limites de 85% para alocação no artigo 7º, I, “b” e 30% para o artigo 7º, inciso 

IV da referida norma, logo consta previsão e GAP para alocar recursos em tais fundos. 

Haverá crédito semestral as amortizações. O critério contábil de precificação dos ativos 

adotado é o da marcação na curva. A taxa de administração é de 0,20%, compatível com 

produtos similares e a instituição financeira é de primeira linha. Trata-se de investimento do 

segmento de Renda Fixa, contudo, apresenta risco de mercado, de taxa de juros, de liquidez e 

sistêmico. A aplicação inicial mínima é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  Ressalvamos 

que existe carência para resgate de cotas muito superior a qualquer outra que atualmente 

consta na carteira, de fato até o dia 15/08/2024. Quanto a isso, analisamos que devido ao 

volátil cenário econômico de 2013, que fez o RPPS obter uma rentabilidade de -1,63% no 

ano, o momento agora é de tentar recuperar a rentabilidade, alocando os novos recursos em 

fundos com rentabilidade positiva e, se encontrados no mercado, fundos que superem a 

meta atuarial. Os fundos criados pelo BB estão de acordo com as necessidades do RPPS de 

buscar melhores rentabilidades. O valor inicial a ser aplicado (R$ 300.000,00) representa 

cerca de 1,82% do Patrimônio Líquido do JaguarPrev em  31/01/2014 (R$ 16.482.867,83). 

Entendemos que este valor não impedirá o RPPS de arcar com o pagamento dos 

compromissos futuros, preservando, assim, a sua capacidade financeira. Verificamos na 
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avaliação atuarial de 2012 e na de 2013 que a média de idade do servidor público é de, em 

média, 40/41 anos. A maioria dos servidores é composta de mulheres (cerca de 65%), assim, 

considerando que a idade mínima para a mulher se aposentar é de 55 anos, podemos 

concluir que a concessão de benefícios de aposentadoria por idade em maior concentração 

se dará a partir de 2027. Por outro lado, o término da carência para resgate destes fundos 

dar-se-á em 2024, logo, oportuno o investimento, inclusive para tentarmos obter melhores 

rendimentos para suportar a maior demanda de aposentadorias. Em razão de não dispormos 

de repasses neste momento para aplicação, analisamos a carteira de investimentos para 

definir o fundo que poderia sofrer um resgate, com o objetivo de recuperar a rentabilidade 

no curto/médio prazo. Observamos que o IMA GERAL, do índices da família IMA foi o que 

menos volatilidade apresentou em 2013, um resgate nesse momento poderia gerar a 

recuperação de parte da rentabilidade negativa sofrida pelo índice no ano passado, pois o 

excedente de IPCA + 6,00% que os títulos pagarão, na média dos títulos será de 0,59% 

(descontados os 0,20% a.a. de taxa de administração) e ao final do vencimento acumulará 

em torno de 3,50%, o que recuperaria a queda que o IMA-GERAL obteve em 2013, que foi de  

-1,42%. Assim, sugerimos que o resgate de R$ 300.000,00 seja efetuado do Caixa Brasil IMA 

GERAL Títulos Públicos FI RF LP, CNPJ 11.061.217/0001-28, para aplicação no BB 

Previdência Renda Fixa Títulos Públicos IPCA. Outrossim, tendo em vista que os produtos 

apresentados somente podem ser adquiridos em curtíssimo prazo, o Comitê sugere que seja 

solicitado ao BB uma apresentação do produto a ser adquirido e de suas características aos 

Conselhos Fiscal e de Administração, para que seja conferida transparência na aquisição dos 

mesmos.  Sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos e o convidado 

presente acordaram em encerrar a presente reunião. Jaguariúna, aos 07 de fevereiro de 

janeiro de 2014. 
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Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi              Pedro Antonio Ribeiro  

 


