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ATA

DA

4ª

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 18 de agosto de 2014, às 14h, no Gabinete
da Presidência do Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro,
em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PARTICIPANTES: Rodrigo Prado Sisti, Patrícia Dal’Bó de
Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Depósito de juros e resgate de fundos. 4.
ASSUNTOS TRATADOS: A Diretoria Executiva nos informou que verificou um crédito no
valor de R$ 8.940,44 (Oito mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) na conta
movimento do Banco do Brasil, nesta data, ao ser questionada, a gerente Maria Celoí informou
tratar-se de juros pagos em razão do investimento BB TP IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO. De
outro lado, também foi informado pelo gerente da CEF, Paulo Vinícius Barbosa, por email, sobre
o depósito de juros pagos em razão do investimento CAIXA BRASIL 2024 II TITÚLOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no valor de R$ 30.368,11 (Trinta mil, trezentos e sessenta e oito
reais e onze centavos), conforme consta nos respectivos regulamentos de ambos. Fomos
informados, também, sobre o depósito da 2ª e última parcela relativa ao resgate antecipado do
Caixa RPPS Aberto Consignado BMG FIDC Sênior, no valor de R$ 317.417,16 (Trezentos e
dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), a ser depositado em
20/08/2014. Assim, compete a este Comitê definir onde essas remunerações e o resgate serão
aplicados. Após debates e análises de mercado, bem como o GAP da Política de Investimentos,
definimos as seguintes sugestões:
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF
BB Previd. RF IDKA2
Total Geral

10.740.670/0001-06
10.740.670/0001-06
13.322.205/0001-35

317.417,16
7º, I, b
30.368,11
7º, I, b
8.940,44
7º, I, b
R$ 356.725,71

Com relação aos investimentos da renda variável, no segmento de dividendos, verificamos que há
três instituições financeiras onde o RPPS aplicou recursos. Após análises das lâminas, do histórico
dos fundos e dos rendimentos até o presente momento, este Comitê entende ser oportuno o resgate
do recurso depositado no Santander Dividendos VIP FIC Ações e seu redirecionamento, em partes
iguais, para os fundos BTG Pactual Dividendos FIC Ações e para o Geração Futuro Dividendos FI
Ações. Observe-se que restarão dois dividendos, um do tipo Fundo de Investimento-FI e um do
tipo Fundo de Investimento em Cotas-FIC, bastando para diversificação neste segmento. É
importante salientar que resgates e aplicações dentro de um mesmo segmento não implica em

Fundo Especial de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Jaguariúna
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA
Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
Tel. (19) 3837-3517 – (19) 3847-1225

prejuízo ou qualquer tipo de perda ao RPPS. Outrossim, devido ao volume de recursos atualmente
na carteira do RPPS em CDI e IRFM-1, torna-se mister a convocação de nova reunião
extraordinária, para análise destas porcentagens, considerando o bom desempenho dos IMAs nos
últimos 3 meses. Assim, os membros presentes retiram-se cientes da convocação de nova reunião
extraordinária, no início do mês de setembro (1º/09/14), para analisar alterações necessárias ao
atingimento da meta atuarial, com aproveitamento das janelas de oportunidades, bem como da
necessidade de acompanhamento do mercado, eleições, inflação, juros e notícias dos EUA, que
impactam o valor dos ativos do RPPS. Sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de
Investimentos acordaram em encerrar a presente reunião.
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