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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 15 de maio de 2015, às 14:00h, no Gabinete da Presidência do Jaguariúna 

Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro, em Jaguariúna/SP. 2. 

MEMBROS PARTICIPANTES: Rodrigo Prado Sisti, Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi e Tânia 

Candozini Russo. 3. CONVIDADOS: Pedro Antônio Ribeiro. 4. PAUTA: a) Análise da atual 

conjuntura econômica brasileira; b) Apreciação dos fundos de investimentos de instituições 

financeiras públicas e privadas; c) Análise das aplicações financeiras para o repasse do mês; d) 

Assuntos gerais. 5. ASSUNTOS TRATADOS: a) Análise da conjuntura econômica: O final do 

mês de abril mostrou aos investidores um retrato perfeito do que está acontecendo na economia e 

no mercado financeiro em 2015. Com pregões de muita volatilidade, bruscas mudanças de sinais 

para diferentes segmentos do mercado e forte presença de investidores estrangeiros, a Bovespa se 

recuperou e terminou abril subindo 9,93%. A forte alta trouxe ganhos para os Fundos com ações 

do setor financeiro e de materiais básicos. Por outro ângulo em um período de baixo crescimento, 

acompanhado de cortes de gasto público, dissemina-se uma atmosfera de ansiedade associada à 

incerteza em relação às perspectivas da economia brasileira. A recessão duradoura que acomete as 

economias avançadas findou contaminando as perspectivas de crescimento das economias 

emergentes por meio de diversos canais de transmissão e é natural que as pessoas questionem 

quais seriam os vetores que poderiam impulsionar à recuperação da nossa economia. Mercado 

externo: Apesar da aceleração do crescimento norte-americano, o quadro ainda é de baixo 

dinamismo nas principais economias. Mesmo que as agências multilaterais venham reiterando que 

o pior da crise da zona do euro teria passado, a verdade é que não há segurança sobre tais 

vaticínios que já se revelaram equivocados em anos anteriores. Os relatórios de tais agência 

apontam que países e bancos europeus teriam reduzido a vulnerabilidade relativa a dívidas 

problemáticas, mas não há até o momento sinais de crescimento robusto da economia do euro. 

Assim como não há, no curto prazo, muito o que se esperar em termos de reaceleração do 

crescimento chinês ou de recuperação no Japão, cuja economia encontra-se adormecida há muitos 

anos. 
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Em síntese, se nada atrapalhar as economias avançadas deverão acelerar moderadamente nos 

próximos anos, lideradas pelo crescimento da economia norte-americana e apoiadas pela adoção 

de política monetária expansiva na zona do euro. Na projeção do FMI, o potencial de crescimento 

das economias avançadas aponta para taxas médias anuais de crescimento de 1,6% entre 2015 e 

2018. Tal cenário externo restringe as possibilidades de que a retomada do crescimento brasileiro 

possa ser impulsionada por um drive de exportações movido pela melhoria dos termos de trocas, 

mas isso não significa que o comércio externo não possa desempenhar papel importante na medida 

em que a depreciação recente do real impacte a competitividade da produção interna, tanto no 

mercado doméstico quanto no exterior. Renda fixa: No mercado de juros futuros negociados na 

BM&FBovespa, a recuperação dos preços foi sustentada pela queda do dólar no mercado à vista. 

As taxas dos DI’s passaram por um movimento de correção, especialmente nos vértices mais 

longos. No mercado local, a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros deixa em 

aberto a possibilidade de seguir o ciclo de alta da taxa Selic, o que seria favorável para os 

investimentos estrangeiros em renda fixa. Renda variável: No atual cenário ainda é preciso ter 

cautela e manter uma exposição reduzida. b) Apreciação das Lâminas de Fundos de 

Investimentos de instituições financeiras públicas e privadas: Para as definições do mês, 

fizemos comparativos com o ranking de fundos com melhor desempenho no mês anterior, bem 

como analisamos o histórico das instituições e dos fundos de investimento, avaliamos a aderência 

da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos. 

Procedemos à leitura do Panorama Econômico expedido pela Crédito & Mercado, Boletim Focus 

do Banco Central e outras publicações correlatas. c) Definição das aplicações financeiras para o 

repasse do mês: valor total de R$ 1.340.722,80, referente à Folha Prefeitura março/15 (R$ 

1.263.432,29), Folha JaguarPrev março/2015 (R$ 25.645,69), parcelamento débitos 

previdenciários (R$ 51.644,82). Conforme deliberado na 3ª ata da reunião extraordinária deste 

Comitê, o repasse do servidor cedido será direcionado, ao longo de 2015, para o Fundo BB Perfil 

FIC RF. Tendo por norte a Resolução CVM nº 3922/2010, bem como na Política de Investimentos 

2015 e o GAP dos investimentos frente à política, definimos as seguintes aplicações com o repasse 

do mês: 



 
 

Fundo Especial de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Jaguariúna  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 – (19) 3847-1225 

 

 

 

Fundo CNPJ Aplicação Res. 3922/10

BB IDKA 20 TP RF Previdenciário 15.755.748/0001-33 R$ 150.000,00 7º, I, b

BB IMA-B 5+ TP FI RF Previdenciário 13.327.340/0001-73 R$ 300.000,00 7º, I, b

Caixa Novo Brasil IMA-B FIC RF LP 10.646.895/0001-90 R$ 350.000,00 7º, III, a

Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP 10.740.658/0001-93 R$ 189.077,98 7º, I, b

Daycoval IDKA 20 RF Renda Fixa 17.435.415/0001-90 R$ 150.000,00 7º, I, b

Santander IMA-B 5 TP FIC RF 13.455.117/0001-01 R$ 150.000,00 7º I, b

Santander IMA-B 5 TP FIC RF 13.455.117/0001-01 R$ 51.644,82 7º, IV, a

Data do depósito: 20/05/2016

Valor Total: R$ 1.340.722,80

Data do depósito: 25/05/2015

Valor Total: R$ 51.644,82 - Parcela 06/60 - Termo de Parcelamento

TOTAL GERAL R$ 1.340.722,80

TOTAL R$ 1.289.077,98

 

 

Assuntos Gerais.   

Sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos e o convidado presente 

acordaram em encerrar a presente reunião.  

 

 

AUSENTE 

Rodrigo Prado Sisti 
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Pedro Antonio Ribeiro 

 

 

Tânia Candozini Russo 

 

 

 

 


