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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 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 16 de novembro de 2017, às 9h, no Gabinete da 

Presidência do Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, 

em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PRESENTES: Wagner Ferreira de Brito, Patrícia Dal’Bó 

de Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Cenário econômico, Apreciação dos 

fundos de investimentos de instituições financeiras públicas e privadas, Análise das 

aplicações financeiras para o repasse do mês e Assuntos gerais. 4. ASSUNTOS 

TRATADOS: Cenário Econômico: Brasil: Em outubro, a trajetória dos indicadores de renda 

fixa sinalizou o início do realinhamento dos preços dos ativos em função da proximidade do 

final do ciclo de redução dos juros. Entre os sub-índices do IMA Geral, índice que reflete a 

carteira dos títulos públicos em mercado, os de prazos mais longos apresentaram retornos 

inferiores aos de menor prazo, revertendo a tendência que vinha marcando o segmento no 

último ano. Em relação aos títulos prefixados, a carteira acima de um ano, expressa pelo IRF-

M 1+, registrou variação negativa de 0,07% contra um ganho de 0,62% dos títulos com prazo 

até um ano (IRF-M1). Para os títulos indexados ao IPCA, o IMA-B5+, que expressa a 

rentabilidade da carteira das NTN-Bs acima de cinco anos, apresentou perda de -1,01% contra 

um retorno positivo de 0,48% do IMA-B 5 (NTN-Bs com prazo até cinco anos).  Essa 

assimetria entre a trajetória das carteiras de curto e longo prazo se acirrou sobretudo após a 

reunião do Copom no dia 26/10, quando a comunicação da Autoridade Monetária tornou mais 

clara a proximidade de interrupção do ciclo de redução dos juros. Somente entre 26 e 31/10 o 

IMA-B 5+ desvalorizou 1,15%, refletindo o ajuste dos preços dos ativos diante da perspectiva 

de um ambiente com juros estáveis para um período de tempo relevante em 2018. Esse 

movimento resultou numa valorização mensal do IMA-Geral de 0,13%, a menor desde maio, 

quando então as incertezas políticas comprometeram a trajetória dos indicadores financeiros. 
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Os dados de emissão bancária reforçam a maior participação dos CDBs, o único destes títulos 

que apresentou crescimento no estoque em 2017, com elevação de 22% até outubro, diante da 

redução das LCAs (20,4%), Letras Financeiras (10,1%), e LCIs (3,7%) no mesmo período.  

Os CDBs representam atualmente 49,4% do estoque destes ativos, um avanço significativo 

levando-se em conta que esta parcela era de 38,5% no final de 2015. Essa evolução ganhou 

força diante da liberação de recursos que vem ocorrendo desde o final do ano passado, em 

função da vedação da contratação de operações compromissadas com títulos de instituições 

ligadas às empresas do mesmo grupo. Por outro lado, a menor oferta de crédito imobiliário e 

agrícola, que servem de lastro para os títulos incentivados, e a redução de prazo nas operações 

de crédito - que afetou as Letras Financeiras, que têm prazo mínimo de emissão de dois anos, 

contribuíram para a diminuição do estoque dos outros papéis do segmento. 
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Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus: 

 

 

 

Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de 

Investimentos, está posicionada em 31/10/2017 conforme planilha abaixo: 
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RETORNO E META ATUARIAL ACUMULADOS NO ANO DE 2017 

                                   

 
 

                         

                                       
 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 

 

 

POR ADMINISTRADORES 
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SUB-SEGMENTOS 

 

                
 

CONCLUSÃO: Diante do atual cenário econômico este Comitê delibera pela aplicação dos 

novos recursos, conforme detalhado na planilha abaixo, visando garantir a segurança e 

rentabilidade, tendo em vista o princípio da oportunidade. 

 

 

1.697.219,83

45.809,90                      

213.729,82

942,16

986,57

1.958.688,28

Fundo de Investimento CNPJ Valor

BB IDKA 2 310.000,00

BB Perfil 316.759,55

Santander Corporate 310.000,00

Bradesco Premium DI 310.000,00

Safra Executive 2 310.000,00

Vinci Equities Selection 100.000,00

Daycoval Ibovespa 100.000,00

Safra Selection 100.000,00

Itaú Ações Phoenix 100.000,00

Caixa IDKA 2 14.386.926/0001-71 942,16

BB Perfil 13.077.418/0001-49 986,57

1.958.688,28

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

Competência Outubro - Repasse em Novembro

Servidor cedido para o Município de Campinas

Servidora em licença não remunerada
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Outros Assuntos: Tendo em vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este 

comitê resolve que, ficando fora do horário de aplicação dos fundos o valor total depositado 

será direcionado para o fundo de investimento BB Perfil e/ou BB Fluxo e no próximo dia útil 

os valores serão realocados conforme definição em ata.  Para a finalização da reunião, todos 

os membros receberam por e-mail publicações de instituições financeiras sobre economia e 

mercado, carteira de investimento JaguarPrev, comparativo de fundos do site vérios, 

perspectiva econômica 2017 e relatório Boletim Focus do Banco Central, para embasar 

decisões contidas nesta ata. Os membros presentes confirmam que em havendo necessidade 

de reuniões extraordinárias para tratar de investimentos ou desinvestimentos de última hora, 

as reuniões poderão ser convocadas de imediato, sem antecedência mínima, para que as ações 

sejam sempre embasadas em atas deste Comitê. Sem mais, os membros presentes 

concordaram em encerrar a presente reunião. Eu Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi, lavrei esta 

ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 

 

 

 

Wagner Ferreira de Brito              Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi 

              CPA-10                               CPA-10 

 

 

 

 

Tânia Candozini Russo 

CPA-10 


