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ATA

DA

5ª

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 02 de setembro 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: Rodrigo Prado Sisti, Patrícia
Dal’Bó de Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Alterações na carteira de
investimentos do JaguarPrev, relativamente aos investimentos nos índices IRFM-1 e CDI. 4.
ASSUNTOS TRATADOS: Dando sequência ao que foi sugerido por este Comitê na 4ª ata da
reunião extraordinária realizada dia 18/08/2014, passamos a analisar a carteira de investimentos do
JaguarPrev, no tocante à busca por atingir a meta atuarial. Verificamos os dados parciais deste
exercício, até 29/08/2014, e observamos que os aportes realizados em IRFM-1 e CDI durante o
exercício de 2013 e no início de 2014, consubstanciam cerca de 46,11% do patrimônio líquido do
Fundo de Previdência. Assim, praticamente metade dos recursos estão investidos em índices que
historicamente não batem meta atuarial. Apesar desses aportes terem ocorrido em sua grande
maioria em 2013, com a finalidade de proteger a carteira de investimentos da alta volatilidade e
rentabilidade negativa dos IMAs, agora em 2014 não verificamos a necessidade de manter essa
porcentagem na carteira. Após um início de ano turbulento, os índices IMA passaram a se
recuperar gradualmente e até o mês de julho/14, as rentabilidades negativas de 2013 foram
revertidas. Infelizmente, não tivemos repasse nos meses de junho e julho, o que impossibilitou a
aplicação de recursos novos nos índices IMA. Mesmo assim, acreditamos que tenha sido aberta
uma janela de oportunidade para migrarmos parte dos recursos investidos em IRFM-1, em maior
porcentagem na carteira, para alguns dos índices da família IMA, menos voláteis no exercício e
com retorno positivo no ano (IMA-Geral e IMA-B), com vistas a atingir a meta atuarial.
Atualmente, no IRFM-1, a carteira possui 3 instituições financeiras com recursos aplicados nesse
índice (CEF, BB e Santander), tendo em vista que a rentabilidade de todos é muito próxima e
sendo o Banco do Brasil a instituição mais recente com aplicações no IRFM-1, optamos por
encerrar o Fundo IRFM-1 do BB (saldo em 29/08/14 de R$ 631.268,26) e migrar os recursos lá
investidos para outros dois fundos da mesma instituição, o BB IMA-B TP e o BB IMA-Geral, em
partes iguais. O índice IMA-Geral na carteira está apenas representado pela CEF, assim,
entendemos oportuno incluir mais um fundo nesse índice, restando, portanto, dois fundos de
mesmo índice, o Caixa IMA Geral e o BB IMA-Geral Ex-c, incluído por esta ata, os quais,
conforme análise da lâmina de rentabilidade, estão alcançando a meta atuarial em 2014 (até
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agosto/2014). Com esta alteração objetivamos melhores rentabilidades para a Carteira de
Investimentos do JaguarPrev. Outrossim, possuindo o IRFM-1 da CEF o maior valor aplicado (R$
3.573.015,20, ante R$ 1.337.746,89 do Santander IFRM-1), migraremos parte deste fundo
também para os índices IMA-Geral e IMA-B e parte para a renda variável, que não vem recebendo
aportes mensais, como é orientação deste Comitê, devido a ausência de repasse nos meses de
junho e julho, logo, incluímos nestas transferências os fundos BTG Absoluto e GF Seleção FI
Ações, consubstanciando as seguintes transferências de recursos:
a) Resgate total do BB IRFM-1, valor do dia do resgate, e transferência de 50% do valor para
o BB IMA-B TP e os 50% restantes para o BB IMA Geral Ex-c;
b) Resgate parcial, no valor de R$ 817.417,16 do Caixa IRFM-1 e transferência para os
fundos abaixo identificados conforme segue:
Geração Futuro Seleção FIA Ações
BTG Pactual Absoluto Inst FIC de
FIA
Caixa IMA-Geral
Caixa Brasil Ima-B TP RF LP
Total Geral

11.898.280/0001-13
11.977.794/0001-64

158.708,58
158.708,58

8º, III
8º, III

11.061.217/0001-28
10.740.658/0001-93

250.000,00
7º, I, b
250.000,00
7º, I, b
R$ 817.417,16

Importante salientar, que dos fundos resgatados não haverá qualquer prejuízo para o RPPS, pois os
mesmos estão com rentabilidade positiva durante todo o tempo em que ocorreram aplicações,
logo, não há que se falar em perda financeira. Pelo exposto, visando diminuir o volume de
recursos atualmente na carteira do RPPS em IRFM-1, sugerimos as transferências acima citadas,
as quais representam cerca de 5% da carteira de investimentos (R$ 1.454.704,59) direcionados a
índices que alcançaram, até presente data, a meta atuarial do exercício. Caso no dia do resgate do
fundo BB IRFM-1 tenha eventual resíduo de rendimento, ocorrido entre a data desta ata e a data
do efetivo resgate, seja a mesma aplicada no BB IMA-Geral Ex-c. Sem mais assuntos a tratar, os
membros do Comitê de Investimentos acordaram em encerrar a presente reunião.
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