Fundo Especial de Previdência Social
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225

ATA DA 6ª 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 14 de junho 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: Após os últimos acontecimentos no cenário
político brasileiro, é esperado um longo período de incerteza. Fica claro que,
independentemente da saída ou permanência do presidente Michel Temer, as chances de
aprovação da reforma da previdência antes das eleições de 2018 foram reduzidas de forma
substancial. Isso porque tanto Temer, enfraquecido politicamente após os eventos ocorridos
nas semanas anteriores, quanto um possível substituto eleito indiretamente, provavelmente
não terão o apoio político para uma reforma tão impopular. Para o mercado, eleger um
presidente de maneira indireta seria o melhor cenário. Isso porque ele já poderia contar com
maior apoio no Congresso e estaria mais próximo de conseguir a aprovação de reformas
menos polêmicas, como a trabalhista. A opção de eleições diretas no atual clima de incerteza
política e com o país dividido poderia levar a resultados imprevisíveis. Essa seria o cenário
mais arriscado. Apesar das revelações terem um impacto direto no governo do presidente
Temer, elas afetam políticos de diversos partidos. Muitos dos afetados eram possíveis
candidatos à presidência, incluindo líderes tanto ligados ao governo quanto a oposição. A
expectativa de uma oposição enfraquecida anima alguns participantes do mercado, que vem
na figura do novo prefeito de São Paulo, João Dória, um possível favorito para as eleições
presidenciais de 2018. No entanto, outros candidatos “não políticos”, e até mesmo
inexperientes, podem surgir entre agora e as eleições. A previsão agora é que o Real continue
sob pressão e que a redução das taxas de juros medida pela Selic seja mais lenta, enquanto o
crescimento econômico também se desacelera. A turbulência política pode ter um impacto
negativo no investimento direto estrangeiro no país nos próximos anos. Nos últimos meses, a
perspectiva do consumidor e de empresas para a economia brasileira era positiva, mas agora é
bastante provável que isso mude de direção, reduzindo a disposição de consumir e investir no
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Brasil. A expectativa anterior era de que os lucros das companhias domésticas subiriam para
níveis elevados, chegando a crescimentos de 20% em 2017 e 18% em 2018. Para isso, foram
considerados três pilares que podem ser alterados com essa nova crise: 1) a queda dos juros;
2) expectativas da melhoria da atividade econômica; e 3) controle de custo por parte das
empresas. Em março, muitos investidores achavam que a reforma da previdência seria
aprovada, impulsionando a economia a crescer novamente. Um modelo matemático otimista
havia calculado a possibilidade da bolsa Ibovespa subir até mais de 40%. Porém, com a crise
política, isso se tornou pouco provável. Um custo de capital mais elevado do que o
originalmente previsto deve levar a um menor preço alvo para o Ibovespa. Economicamente,
a reforma da previdência é considerada muito importante para o balanceamento das contas do
Estado. Caso contrário, a taxa de juros não poderá ser reduzida tão bruscamente e a confiança
do consumidor e os investimentos podem desacelerar. 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 31/05/2017:
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

43.524.577,24

52,97%

100,00%

100,00%

Artigo 7º III,

FI Renda Fixa/Referenciados

14.315.438,09

17,42%

60,00%

80,00%
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Alínea a

RF

Artigo 7º IV,
Alínea a

FI Renda Fixa
Total Renda Fixa

13.189.445,09

16,05%

71.029.460,42

86,44%

30,00%

30,00%

Renda Variável
Artigo 8º I

FI Ações Referenciados

3.775.205,81

4,59%

10,00%

20,00%

Artigo 8º III

FI em Ações

7.356.203,39

8,95%

15,00%

15,00%

11.131.409,19

13,54%

Total Renda Variável

Rentabilidades da Carteira
Ano
2017
IPCA
+ 6%
p.p.
Indx

Jan

Fev

Mar

1,66

2,03

1,11

0,89
0,77

0,75
1,29

0,78
0,32

Abr

Mai

0,51

-0,71

0,56 0,82
-0,05 -1,54

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Rent.Ano

---

---

---

---

---

---

---

4,67
3,86
0,80

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, e uma pequena parcela em ativos de renda variável, tendo em vista o princípio da
oportunidade.

APLICAÇÕES - Repasses GRCP - Competência MAIO
Folha Servidores Ativos
Folha Servidores em Benefício
Parcelamentos
TOTAL A REPASSAR
Fundo de Investimento
CNPJ
BB Fluxo
13.077.415/0001-05
Bradesco Premiun DI
03.399.411/0001-90
Santander Corporate DI
03.069.104/0001-40
Safra Executive
10.787.647/0001-69
Daycoval Ibovespa
13.155.995/0001-01
Vinci Equities
15.603.945/0001-75
TOTAL APLICADO

1.675.086,24
44.202,83
207.870,32
1.927.159,39
Valor
431.000,00
433.159,39
432.000,00
431.000,00
100.000,00
100.000,00
1.927.159,39
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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/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
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
CPA-10

Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi
CPA-10

Tânia Candozini Russo
CPA-10

