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ATA DA 5ª 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 22 de julho de 2015, às 9h, no Gabinete 

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

em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PARTICIPANTES: Ricardo Ferreira Abdo, Patrícia Dal’Bó 

de Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Aplicação financeira com repasses 

realizados em 20/07 e a ser realizado em 23 e 24 de julho. 4. ASSUNTOS TRATADOS: 

Cenário. As notícias sobre a Grécia continuam a figurar nos noticiários de julho, como o acordo 

firmado com a UE sobre o novo plano de resgate de 86 bilhões de euros e o reescalonamento da 

dívida de 320 bilhões de euros em troca de um plano de austeridade e privatizações. O setor de 

serviços no Brasil é um dos propulsores da economia nos últimos anos, seu fraco desempenho em 

2015, que até pouco tempo demonstrava maior resistência em comparação com a indústria, dá 

dimensão da crise, segundo a PMS (pesquisa mensal de serviços do IBGE), em maio de 2014 o 

setor cresceu 6,1% frente a 1,1% em maio deste ano.  Na terça-feira o Ibovespa encerrou o dia 

com queda de 0,24% aos 51.474,28 pontos. As ações que influenciaram a queda do índice foram 

as dos Bancos, os papéis do Bradesco tiveram queda de 0,89% (BBDC4) e os do Itaú recuaram 

0,84% (ITUB4). O dólar encerrou a sessão com queda de 0,86% cotado a R$ 3,173 na venda. O 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação 

oficial, ficou em 0,59% em julho, informou o IBGE, o que representa uma desaceleração frente à 

alta de 0,99% de junho.  De acordo com o Caged, a economia brasileira perdeu 111.199 vagas 

formais em junho. O resultado de junho veio pior do que o esperado por analistas consultados em 

pesquisa Reuters. Com exceção do setor agrícola, a dispensa foi elevada em todos os setores 

econômicos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ser alvo de investigação por parte 

da Procuradoria da República no Distrito Federal. A investigação, por suposto tráfico de influência 

internacional e no Brasil, decorre da suspeição de que Lula usou sua influência para facilitar 

negócios da empreiteira Odebrecht com governos estrangeiros onde faz obras financiadas pelo 

BNDES, principalmente em países da África e da América Latina. Indicação da consultoria: 

“Reafirmamos nossa recomendação de, por hora, manter uma carteira posicionada para os 

vértices mais longos em no máximo 60% (no máximo 10% em IMA-B 5+ ou IDKA IPCA 20A, o 

restante no IMA-B e IMA-Geral). O reposicionamento deverá ser gradativo, visando formar um 

preço médio para a carteira. Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais 

curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B 5 ou IDKA IPCA 2A” (Nossa Visão 
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20/07/15). Repasses: no mês em referência a Diretoria Executiva convocou o Comitê de 

Investimentos extraordinariamente, pois recebeu a informação, em 22/07, pelo Depto. de 

Tesouraria, na pessoa da servidora Antonia Campos, de que alguns repasses seriam realizados no 

mês de julho, conforme planilha abaixo e guias anexas: 

Dia Valor Referente 

20/07* R$ 26.917,01  Contribuição incidente sobre a Folha JaguarPrev -  Junho/2015  

20/07* R$ 52.622,06 Contribuição incidente sobre a Folha de Servidores - Férias - Junho/2015 

23/07 R$ 30.108,68 Contribuição incidente sobre a Folha JaguarPrev -  Maio/2015 

24/07 R$ 44.683,33 Contribuição incidente sobre a Folha de Servidores - Férias - Maio/2015 (exceto 

segurados) 

24/07 R$ 472.166,64 Contribuição Previdenciária – Folha de Pagamentos -  Segurados 

24/07 R$ 53.035,79 8ª Parcela - Termo de Acordo de Parcelamento nº 00975/2014 

* Aplicações ratificadas pelo Comitê. 

Definição investimentos: Não há recomendação para a renda variável, como nos últimos meses. 

Com base no cenário econômico, posição da carteira de investimentos, resultado dos índices 

ANBIMA, ranking de fundos e relatórios de rentabilidade de instituições financeiras devidamente 

credenciadas, definimos os seguintes investimentos para os recursos depositados no mês, a saber: 

a) O valor total de R$ 79.539,10, depositado na segunda-feira, 20/07, foi aplicado no BB Perfil RF 

FIC FI pela Diretoria Executiva. Na semana passada quando da reunião deste órgão, a Tesouraria 

da Prefeitura informou que não haveria repasse no dia 20, porém, foi feito um depósito, logo, para 

que o recurso não ficasse parado na conta, foi feito o investimento. O Comitê de Investimentos 

ratifica essa aplicação. b) demais valores conforme planilha abaixo: 

Valor – R$ 599.994,44 

Julho/2015 

Fundo CNPJ Porcentagem Resolução 3922/2010 

Bradesco IMA-B FIC RF  08.702.798/0001-25 60%  Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" 

BB IDKA 20 15.775.748/0001-33 20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" 

Daycoval IDKA 20 17.435.415/0001-90 20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" 

Encerramento: Nos meses de junho e julho foram feitas transferências entre fundos já existentes na carteira. 

No caso de ocorrer rentabilidade do dia do resgate, como ocorreu no resgate do BB Fluxo, o respectivo 

saldo poderá ser direcionados para fundos IMA-B ou CDI da mesma instituição. Sem mais assuntos a 

tratar, os membros do Comitê de Investimentos acordaram em encerrar a presente reunião.   

 

 

Ricardo Ferreira Abdo               Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi 

 

 

     Tânia Candozini Russo 


