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ATA DA 5ª 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 19 de maio 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: Os primeiros sinais de recuperação da economia 

foram frustrados após as denúncias que atingiram o presidente da República, Michel Temer. 

Segundo analistas de mercado, a nova indefinição quanto ao rumo político do País vai fazer 

com que a recessão econômica persista um pouco mais. Em delação premiada o presidente da 

JBS, Joesley Batista, afirmou ter gravações em que o presidente, Michel Temer, teria 

comprado o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. O 

pagamento de propina serviria para tentar impedir que as investigações da Lava Jato fossem 

contra os interesses políticos do atual governo. Na opinião do economista e diretor de câmbio 

da FB Capital, Fernando Bergallo, as acusações minaram as chances da continuidade da 

recuperação econômica brasileira. “Essa fato foi um balde de água fria no momento em que a 

economia começava a pegar tração para o caminho da retomada do crescimento”, disse ele em 

entrevista ao Brasil Econômico. Bergallo explicou que a nova instabilidade no cenário 

econômico trará uma nova leva de desconfiança no mercado externo e isso pode afugentar os 

investimentos previstos no País, uma vez que o mercado já tinha precificado a aprovação das 

reformas trabalhistas e previdenciária. “No mercado a aprovação das reformas, em especial a 

da Previdência, era dado como certa. Com as denúncias as chances de aprovação são mínimas 

e isso faz com que os investimentos tenham novo recuo”, explicou ele. Bergallo afirmou 

ainda que o reflexo negativo do novo escândalo repercutiu de forma imediata no mercado 

financeiro. “A bolsa de valores iniciou a operação em queda de 10% e foi necessário acionar o 

circuit breaker. Isso aconteceu duas vezes nos últimos 15 anos e mostra que o mercado não 

reagiu bem aos fatos”. Em 1999, a Bovespa usou o recurso, que para as negociações por 30 

minutos esperando a normalização dos indicadores e impedindo um colapso financeiro, 

quando foi anunciada a adoção do câmbio livre no País, no governo de Fernando Henrique 
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Cardoso. O segundo evento foi durante a crise de 2008, em que em uma mesma semana no 

mês de outubro, o mecanismo foi acionado três vezes. “O cenário não podia ser pior com a 

Bolsa despencando e o dólar disparando. O planejamento de investimentos será paralisado e o 

que paralisa o mercado é a incerteza, já que não se sabe se Temer vai renunciar após o 

escândalo ou teremos um novo processo de impeachment”, enfatizou o especialista. O dólar 

começou o dia com valorização de 8% e após a abertura do mercado às 10h, está cotado a R$ 

3,43. Bergallo explicou que a cotação na casa dos R$ 3,50 foi vista no País em junho de 2015, 

durante o auge da crise econômica. Em sua análise, a moeda norte-americana deve apresentar 

alta de 3% durante esse momento turbulento. Vale ressaltar que o dólar já esteve cotado em 

R$ 4,20 entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e a tendência é que o cenário se repita, já 

que o Banco Central precisou intervir e fazer um leilão de swap cambial para conter a alta da 

moeda estrangeira. Fernando Bergallo, quando questionado sobre um possível prejuízo das 

empresas estatais listadas na Bolsa de Valores virem a ter, já que todas estão sendo 

negociadas em queda – a da Petrobras, por exemplo, está sendo negociada em queda de 18% 

– afirmou que pode acontecer uma recuperação muito em breve, já que investidores “com 

estômago” podem aproveitar essa desvalorização para comprar os ativos e lucrarem no futuro. 

“Os investidores com bastante apetite e visão de longo prazo podem aproveitar o momento 

para comprar as ações esperando os resultados no futuro”, explicou a enfatizar que o País não 

vai falir, mesmo com todos os todos os percalços enfrentados nos últimos três anos. O Banco 

Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) manifestaram-se sobre a movimentação 

do mercado e afirmaram estar acompanhando de perto toda a movimentação. Em nota a CVM 

informou que está atenta a todo o cenário para impedir que empresas de capital abertas sejam 

prejudicadas pelo cenário político. “A CVM comunica que os fatos e desdobramentos 

envolvendo companhias abertas ou outros participantes do mercado de valores mobiliários 

referentes à Operação Lava Jato vêm sendo devidamente analisados pela Autarquia, à luz do 

seu mandato legal nos termos da Lei nº 6.385/76 e dos acordos de cooperação que mantém 

com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, sendo que novas ocorrências serão 

devidamente apuradas e incorporadas nas análises”. O escândalo envolvendo a presidência fez 

com que o mercado financeiro entrasse em colapso. A Bovespa começou o pregão em queda 

de 10% e para impedir prejuízo acionou o circuit breaker, que interrompe o pregão por meia 

hora para normalização dos indicadores. No mercado internacional a repercussão foi tão 

negativa quanto, os ativos brasileiros foram negociados em queda e as ações das empresas 
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brasileiras de capital aberto: Petrobras, Vale, Embraer e outras despencaram com a notícia de 

pagamento de propina por parte do atual presidente Michel Temer para interromper as 

investigações da Lava Jato. Projeções recentes da equipe econômica de Michel Temer 

sinalizavam que a recessão estava finalizada. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, a previsão do governo é que no último trimestre deste ano haja crescimento de 

2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) na comparação com o mesmo período de 2016. O 

ministro destacou que a projeção de crescimento para a economia ao final do ano é menor, de 

0,5%, indicador esse revisto pelo governo recentemente, quando a estimativa era de PIB em 

alta de 1%. A inflação está com viés de baixa assim como o taxa básica de juros – Selic, que 

vem de sucessivas quedas desde o ano passado e está estimada em 11,25% ao ano. Fonte: 

Economia: http://economia.ig.com.br/. 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 28/04/2017: 

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 

43.761.187,21 54,03% 100,00% 100,00% 

Artigo 7º III, 
Alínea a 

FI Renda Fixa/Referenciados 
RF 

13.941.360,01 17,21% 60,00% 80,00% 

Artigo 7º IV, 
Alínea a 

FI Renda Fixa 11.730.887,89 14,48% 30,00% 30,00% 

Total Renda Fixa  69.433.435,12 85,72%   

http://economia.ig.com.br/
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 Renda Variável 

Artigo 8º I FI Ações Referenciados 3.893.149,04 4,81% 10,00% 20,00% 

Artigo 8º III FI em Ações 7.671.482,62 9,47% 15,00% 15,00% 

Total Renda Variável  11.564.631,67 14,28% 
  

 

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 

0,48 
0,56 
-0,08 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

5,39 
3,02 
2,37 

 

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

novos recursos, tendo em vista a indefinição do quadro político brasileiro. Deliberamos assim 

pela permanecia dos recursos com CDI para garantir a segurança e rentabilidade, ainda que 

fragilizada. 

 

1.674.923,28

41.431,52                      

206.918,12

1.923.272,92

Fundo de Investimento CNPJ Valor

BB Fluxo 13.077.415/0001-05 480.000,00

Bradesco Premiun DI 03.399.411/0001-90 483.272,92

Santander Corporate DI 03.069.104/0001-40 480.000,00

Safra Executive 10.787.647/0001-69 480.000,00

1.923.272,92

APLICAÇÕES - Repasses GRCP - Competência ABRIL

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

 

 

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/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. Em atenção ao valor referente  a GRCP referente ao 

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
http://maisvalia.smartadvisor.com.br/Extratos/extrato_adm.asp?cod_cli=1034&indexador=2100000&data_ref=2017-04-28
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servidor cedido para a municipalidade de Campinas, o direcionamento será 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 


