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ATA DA 4ª 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 17 de abril 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: Nesta semana, as expectativas estão voltadas para 

a reunião do COPOM, pois todos esperam que haja redução da taxa Selic em 1 ponto 

percentual, atingindo 11,25% ao ano. O Relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central 

destaca uma mudança na previsão da Selic para este ano, ficando em 8,5%. Portanto, há 

expectativa que a taxa de juros caia de maneira gradual, mas permanente ao longo de 2017. A 

queda da taxa de juros está amparada pela queda no IPCA. Em março, o IPCA registrou alta 

de 0,25%, acumulando uma alta de 4,57% nos últimos doze meses. Este valor está quase 

dentre da meta de 4,5%. O Relatório Focus apresentou uma expectativa para o IPCA em 2017 

de 4,09%, abaixo da meta estabelecida. Na próxima quarta-feira será divulgada a Pesquisa 

Mensal do Comércio e na quinta-feira a Pesquisa Mensal de Serviços. Após os resultados 

negativos nestes indicadores em meses anteriores, espera-se uma leve alta dos indicadores. Na 

parte fiscal, o governo revisou para baixo a meta fiscal de 2018, de um déficit de 79 bilhões 

para outro de R$128 bilhões, conforme anúncio no último dia 07/04. Esta revisão está prevista 

no Projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A revisão do governo foi por conta de 

modificar a visão sobre a recuperação da atividade econômica. Como se espera uma retomada 

mais lenta, a arrecadação não crescerá como tinha sido previsto antes, fazendo com que 

aumente o déficit previsto. Esta visão do governo sobre a lenta retomada é a mesma que 

destacamos em relatórios anteriores. EUA: No cenário externo vivemos um momento de 

apreensão após o bombardeio dos EUA sobre a Síria. A repercussão disso poderá causar 

volatilidade nos mercados. CHINA: Na China, a balança comercial registrou superávit de 

US$ 23,9 bilhões em março, resultado acima do esperado pelo mercado, com projeção de 

saldo positivo em US$ 10 bilhões, após fraco desempenho no mês de fevereiro (-US$ 9,1 

bilhões). Em março, as exportações avançaram 16,4% na comparação com o mesmo mês do 

ano anterior, ante queda de 1,3% no mês anterior. As importações continuaram a crescer, 

avançando 20,3% na mesma base de comparação, após avanço de 38,1% em fevereiro. 
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CONCLUSÃO: A reunião do Copom confirmou nossa expectativa e o consenso de mercado 

impondo um novo ritmo de flexibilização monetária (corte de 100 pontos-base), reduzindo a 

taxa Selic para 11,25%. O comunicado pós-encontro mostrou que o Banco Central (BC) está 

confortável, "no momento", com esse novo ritmo, já que o processo de desinflação parece 

consolidado e disseminado. As principais conclusões extraídas do comunicado após a reunião 

de ontem foram: O Comitê continua confiante na perspectiva de uma recuperação gradual da 

economia ao longo de 2017; No cenário internacional, acrescentou preocupações sobre a 

sustentabilidade do crescimento global e também sobre os preços das commodities; A 

desinflação está consolidada entre os preços mais impactados pela atividade e pela política 

monetária; As projeções condicionais no cenário de mercado, que utiliza estimativas da 

pesquisa Focus para as taxas de juro e taxa de câmbio, continuaram abaixo ou na meta (4,1% 

para 2017 e ao redor de 4,5% para 2018); O Copom acrescentou como fator de risco a 

aprovação e implementação de reformas, principalmente no lado fiscal, uma vez que são 

relevantes para a redução da taxa de juros neutra. Quanto à decisão, o Copom sugeriu que o 

corte de 100 p.b. é o ritmo adequado de corte "no momento". Contudo, olhando a frente, o BC 

destacou que o ritmo adequado dependerá dos fatores de risco, das projeções e expectativas de 

inflação, do ritmo da recuperação econômica e, também, da extensão do ciclo de 

flexibilização e da sua relação com a taxa de juro estrutural. Continua-se com uma perspectiva 

benigna para a inflação, esperando um ritmo apenas moderado de recuperação econômica, 

com expectativa de deterioração do mercado de trabalho na margem. 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 conforme planilha abaixo, em 31/03/2017: 
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Enquadramento da Carteira 

Artigo Classe Valor(R$) 
% 

Carteira 
Politica 

Investimento 

Limite 
Res. 

3.922/10 

 Renda Fixa 

Artigo 7º I, Alínea 
b 

FI 100% Títulos do 
Tesouro Nacional 

42.568.360,06 53,87% 100,00% 100,00% 

Artigo 7º III, Alínea 
a 

FI Renda 
Fixa/Referenciados RF 

13.674.716,46 17,31% 60,00% 80,00% 

Artigo 7º IV, Alínea 
a 

FI Renda Fixa 11.369.332,80 14,39% 30,00% 30,00% 

Total Renda Fixa  67.612.409,32 85,57%   

 Renda Variável 

Artigo 8º I FI Ações Referenciados 3.789.714,84 4,80% 10,00% 20,00% 

Artigo 8º III FI em Ações 7.612.446,51 9,63% 15,00% 15,00% 

Total Renda Variável  11.402.161,35 14,43%   

 Ativos em Enquadramento 

Ativos em 
Enquadramento 

ATIVOS EM 
ENQUADRAMENTO 

274,04 0,00% 0,00% 0,00% 

Total Ativos em Enquadramento  274,04 0,00%   

 

Rentabilidades da Carteira 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 

2017 
IPCA 

+ 6% 
p.p. 
Indx 

1,66 
0,89 

0,77 

2,03 
0,75 

1,29 

1,11 
0,78 

0,32 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4,88 

2,44 
2,44 

 

Mantemos nossa posição em diversificar os investimentos, com segurança e rentabilidade, 

realizar compra de ativos de renda variável para fazer o preço médio e buscar meta atuarial. 

 

1.520.033,72

1.520.033,72

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Itaú RF Pré Fixado LP 10.396.381/0001-23 300.000,00

Itaú Alocação II 25.306.703/0001-73 300.000,00

Santander IRF-M 13.455.197/0001-03 300.000,00

Bradesco IMA GERAL 08.246.318/0001-69 300.000,00

BB IMA-B 5+ 13.327.340/0001-73 320.033,72                    

1.520.033,72

APLICAÇÕES - Repasses GRCP dos servidores ativos

TOTAL APLICADO

Competência MARÇO/2017

TOTAL A REPASSAR

 

 

http://maisvalia.smartadvisor.com.br/Extratos/extrato_adm.asp?cod_cli=1034&indexador=2100000&data_ref=2017-01-31
http://maisvalia.smartadvisor.com.br/Extratos/extrato_adm.asp?cod_cli=1034&indexador=2100000&data_ref=2017-02-24
http://maisvalia.smartadvisor.com.br/Extratos/extrato_adm.asp?cod_cli=1034&indexador=2100000&data_ref=2017-03-31
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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 Previdenciário Perfil 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. Em atenção aos valores relativos aos parcelamentos, a GRCP 

referente à folha de benefícios do JaguarPrev e a GRCP referente ao servidor cedido para a 

municipalidade de Campinas, continuaram com o mesmo direcionamento do exercício 

anterior, ou seja, a folha de benefícios do JaguarPrev e os parcelamentos serão direcionados 

para o fundo Santander IMA-B 5 e a GRCP referente ao servidor cedido será direcionada para 

o fundo da Caixa IDKA-2. 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 


