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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015 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 10 de março de 2015, às 14h, no Gabinete 

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

em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PARTICIPANTES: Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi e 

Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Repasse de contribuições do servidor cedido para a Prefeitura 

de Campinas. 4. ASSUNTOS TRATADOS: O Município de Campinas vem realizando o repasse 

das contribuições relativas ao servidor municipal João Paulo Nascimento (Portaria nº 382, de 

30/10/2014), antes da data da data da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Como se trata 

de pequeno valor (R$ 765,51, dos quais R$ 740,97 referem-se às contribuições do mês base 

fevereiro e R$ 24,54 da diferença do depósito relativa ao mês base janeiro/15), definimos que os 

valores depositados pela Municipalidade de Campinas, no decorrer do exercício de 2015, sejam 

investidos no fundo BB Perfil FIC RF, CPNJ nº 13.077.418/0001-49. Em caso de fato novo, o 

Comitê reunir-se-á oportunamente para disciplinar de forma mais conveniente. O fundo escolhido 

está devidamente enquadrado na Política de Investimentos e no artigo 7º, IV, a, da Resolução 

CVM nº 3922/2010, vem se apresentando como uma opção para preservar o valor aplicado e 

garantir os compromissos futuros do RPPS, apresenta baixa volatilidade, consegue rentabilidade 

positiva mesmo em época de economia fraca, ainda que seja um fundo que não busque a meta 

atuarial. Foram observados, ainda, o cenário econômico, o comportamento da carteira de 

investimentos e as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Sem 

mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos acordaram em encerrar a presente 

reunião.   

 

 

Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi                                                          Tânia Candozini Russo 


