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ATA DA 8ª 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 15 de agosto 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 e Patrícia Dal’Bó de 

Oliveira Verdi. 3. MEMBRO AUSENTE: Tânia Candozini Russo. 4. 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. 5. 

ASSUNTOS TRATADOS: Cenário Econômico: Brasil: De forma recorrente, as atenções 

têm sido voltadas para o ambiente político. Incertezas em relação ao rol de denúncias do 

Governo Temer e o andamento das reformas políticas seguem na pauta dos investidores. O 

mercado financeiro já “precificou” tais impactos nos ativos (título e ações). O controle da 

inflação, a entrada de recursos via mercado externo e a credibilidade da equipe econômica 

tem ajudado a dissipar o conjunto de más notícias. Nas questões econômicas, o controle da 

inflação (devido ao cenário recessivo) merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o 

ano em 3,10%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua. Apesar das incertezas e 

confusões políticas os resultados acumulados até aqui neste ano de 2017 são satisfatórios. 

Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons resultados. 

Atualmente, a taxa de juro está em 9,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda do 

juro e uma possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na 

bolsa de valores e nos títulos públicos federais nos primeiros meses do ano. O cenário externo 

também tem ajudado. No campo econômico não há evento que traga maiores preocupações 

para os investidores. Taxas de juros em patamares baixos, boa liquidez e bons lucros nas 

empresas ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Conforme divulgação do Banco Central, 

o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, encolheu 0,51% em maio, frente a abril, quando o 

esperado era um crescimento de 0,5%. Mas frente a maio do ano anterior a alta foi de 1,4%. 

Já a produção industrial se estabilizou em junho, depois de dois meses seguidos de alta. Ainda 

de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país se situou em 13% no trimestre 

encerrado em junho, sendo que um ano antes era de 11,3%. O número de desempregados foi 

de 13,5 milhões de pessoas. Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado 

registrou déficit primário de R$ 19,6 bilhões em junho. No ano o déficit primário acumulou 
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R$ 35,2 bilhões e em doze meses R$ 167,2 bilhões (2,62% do PIB). As despesas com juros 

nominais, em doze meses, totalizaram R$ 440,3 bilhões (6,89% do PIB) e o déficit nominal, 

que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 607,5 bilhões (9,50% do PIB), também em doze 

meses. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) 

alcançou em janeiro R$ 4,67 trilhões (73,1% do PIB). O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), avançou de junho para julho de -0,23% para 0,24%, por conta da 

alta dos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Em doze meses, a alta acumulada foi 

de 2,71%, abaixo do piso da meta que é 3% e no ano, de 1,43%. Já o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,17% em julho passando a acumular uma alta de 1,92% 

no ano e de 2,06% em doze meses. O Copom decidiu em sua reunião no final do mês, reduzir 

a taxa Selic de 10,25% para 9,25% a.a. Foi à sétima redução seguida e decidida de forma 

unânime. No comunicado o BC afirmou que o ritmo de flexibilização continuará dependendo 

da evolução da atividade econômica e do balanço de riscos. Europa: A economia da zona do 

euro cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2017, em relação ao trimestre anterior e 2,1% em 

relação ao ano anterior, conforme a primeira estimativa da agência Eurostat. No primeiro 

trimestre a alta do PIB foi revista de +0,6% para +0,5%. Em junho, conforme o informado 

também pela agência Eurostat, a taxa de desemprego na zona do euro ficou caiu de 9,3% em 

maio, para 9,1%, a menor marca desde fevereiro de 2009. A agência estimou em 18,73 

milhões de pessoas o contingente de desempregados. A taxa de inflação, por sua vez, depois 

de ter se aproximado de 2% em março, na base anual, desacelerou para 1,3% em julho, taxa 

igual a de junho e a menor taxa do ano. Já o BCE, em sua última reunião no final do mês, 

manteve em 0% a taxa básica de juro e em -0,4% a taxa de depósito, com a inflação ainda 

abaixo da meta. EUA: Conforme a estimativa inicial divulgada pelo Departamento de 

Comércio, o PIB americano no segundo trimestre de 2017 subiu à taxa anual de 2,6%, contra 

1,2% do trimestre anterior. O maior crescimento foi impulsionado pelos gastos do 

consumidor, como sempre. O mercado de trabalho continuou muito robusto. Em julho foram 

criados 209 mil novos postos não agrícolas, quando a expectativa era de 178 mil. No entanto, 

a taxa de desemprego que era de 4,4% em junho, caiu para 4,3% em julho. Em sua reunião no 

final do mês, o Comitê Federal de Mercado Aberto do FED, o Fomc, decidiu manter os juros 

entre 1% e 1,25% aa, dada a ausência de sinais inflacionários. No comunicado pós reunião 

deixou a entender que vai começar a gradualmente reduzir os ativos do banco central 
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adquiridos por conta da crise de 2008. ÁSIA: Na China, a atividade econômica surpreendeu 

positivamente, com o PIB avançando 6,9% no segundo trimestre na base anual. O resultado 

além de superar a expectativa dos analistas também superou a meta do governo que é de um 

crescimento em torno de 6,5%. 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 31/07/2017: 
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

 
 

 

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

novos recursos, tendo em vista a indefinição do quadro político brasileiro, visando garantir a 

segurança e rentabilidade, ainda que fragilizada, tendo em vista o princípio da oportunidade. 
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1.663.240,63

47.401,11                      

209.935,65

13.598,01

51.968,88

107,34

1.986.251,62

Fundo de Investimento CNPJ Valor

BB IDKA 2 13.322.205/0001-35 100.000,00

BB IRF-M 07.111.384/0001-69 100.000,00

BB IMA-B 5+ 13.327.340/0001-73 113.705,35

Bradesco IMA-B 08.702.798/0001-25 100.000,00

Bradesco IMA-B 5 20.216.216/0001-04 100.000,00

Bradesco IMA Geral 08.246.318/0001-69 100.000,00

Caixa NV BR IMA-B 10.646.895/0001-90 100.000,00

Caixa IDKA 2 14.386.926/0001-71 100.000,00

Caixa IMA Geral 11.061.217/0001-28 100.000,00

Caixa IMA-B 5 11.060.913/0001-10 100.000,00

Caixa IRF-M 1 10.740.670/0001-06 222.546,27

Geração Futuro IMA-B 19.419.157/0001-84 50.000,00

Itaú Alocação II 25.306.703/0001-73 150.000,00

Santander IMA-B 5 13.455.117/0001-01 100.000,00

Santander IRF-M 13.455.197/0001-03 100.000,00

Safra Executive II 10.787.647/0001-69 100.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 150.000,00

Safra Selection 06.234.360/0001-34 50.000,00

Vinci Selection Equities 15.603.945/0001-75 50.000,00

1.986.251,62

APLICAÇÕES 

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

Repasses - Competência JULHO

Multa e Juros ref. a competência de Maio

Cupom de Juros - Banco do Brasil

Cupom de Juros - Caixa Econômica Federal

 

 

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.  Em atenção ao valor referente à 

GRCP referente ao servidor cedido para a municipalidade de Campinas, o direcionamento 

será para o fundo da Caixa IDKA-2. Conforme Protocolo nº 6160/2017, referente ao 

afastamento sem renumeração, a requerente solicitou o recolhimento da contribuição da parte 

do servidor (11%) devendo ser depositado até o dia 20 do mês subsequente ao vencido, 

ficando sob responsabilidade da municipalidade repassar a parte patronal e déficit, conforme 

GRCP expedida posteriormente. Os valores serão aplicados no fundo de investimento BB 

Perfil. Para a finalização da reunião, todos os membros receberam por e-mail publicações de 
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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 

 

 

 

AUSENTE 

Tânia Candozini Russo 

CPA-10 


