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ATA DA 6ª 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 17 de junho 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. 

CONVIDADOS: não compareceram. 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 - Mercado Externo: Nos 

Estados Unidos a retração da atividade no primeiro trimestre seguiu em foco, valendo a pena 

destacar que apesar de parte da decepção se dever a choques temporários – como a greve nos 

portos da costa oeste e o inverno rigoroso – parte se deveu a choques mais persistentes, como a 

apreciação do dólar e a queda do preço do petróleo. Essa discussão se fez presente na ata da 

reunião de política monetária do Banco Central Americano, e os membros do comitê esperam uma 

melhora gradual da economia nos próximos trimestres. Analistas de mercado esperam que ocorra 

em setembro, com o primeiro aumento da taxa de juros desde a crise de 2008. Na Zona do Euro os 

dados econômicos foram ofuscados pelos desenvolvimentos políticos, especialmente àqueles 

associados à crise grega. Com uma economia expandindo em ritmo moderado e dados em linha 

com o esperado, o Banco Central Europeu tem mantido seu compromisso firme com a 

implantação de sua política monetária acomodatícia, que inclui compra de diversos ativos 

financeiros e provisão de liquidez para os bancos. Finalizando o cenário externo, a China segue 

apresentando desaceleração em relação ao forte ritmo de crescimento visto nos últimos anos. 

Buscando evitar uma desaceleração brusca, o governo tem anunciado medidas monetárias, fiscais 

e creditícias com viés expansionista. Mercado interno: A depreciação do real ainda não surtiu 

efeito positivo na balança comercial, o que pode materializar-se via queda das importações. Na 

busca pelo cumprimento da meta fiscal, que a equipe econômica estipulou em 1,1% do PIB para 

2015 e em 2,0% do PIB para 2016, foi divulgado o orçamento para 2015, que incluiu um 

contingenciamento de 69,9 bilhões em áreas como saúde, educação e investimentos. Em maio, 

foram apreciadas e aprovadas no legislativo, matérias importantes para o ajuste, que incluíam 

temas politicamente sensíveis como o abono salarial e o seguro desemprego. Ao longo das 

votações as medidas sofreram alterações, que tornaram seus efeitos fiscais menores do que o 
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inicialmente esperado. O Projeto de Lei que trata a desoneração das folhas de pagamentos foi 

apreciado agora no mês de junho. O ambiente político segue desafiador para o governo. O Banco 

Central tem mantido o ciclo de aumento da taxa Selic, tornando os empréstimos e o custo de 

investir no país mais alto. Analistas de instituições financeiras acreditam que a taxa Selic alcance 

14,0%, se mantendo neste patamar até o final do ano. O IPCA persiste acima de 8,0% no restante 

do ano. Projeta-se a inflação de 8,6% para este ano e de 5,3% para o próximo. Com o teto da meta 

do Banco Central é de 6,5%, espera-se medidas mais enérgicas para controlar a inflação. Na ata do 

COPOM, divulgada agora em junho, isso foi indicado. O Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro 

trimestre de 2015 apresentou retração de 0,2% na comparação com o quarto trimestre de 2014. A 

queda da atividade se fez presente em diversos setores da economia, marcada por queda do 

consumo e do investimento tanto das famílias quanto do governo. Consultoria: Recomenda uma 

carteira posicionada para os vértices mais longos em torno de 60% (no máximo 10% em IMA-B 

5+ ou IDKA IPCA 20ª), o restante no IMA-B e IMA-Geral. 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. Sem aportes para a renda variável, segundo a última análise de mercado 

(15/06/15). b) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições 

financeiras públicas e privadas: Mantemos o entendimento iniciado em janeiro de diversificação 

para os novos recursos em índices da família IMA. O IKDA 20 e o IMA-B 5+ vem apresentando 

ótima performance, contudo, diante da possibilidade de aumento de juros nos EUA e possível fuga 

de capital do Brasil, torna-se mister atenção e acompanhamento para resgate caso estes índices 

venham a cair no início do segundo semestre. Analisamos nesta ata as lâminas e regulamentos de 

dois fundos novos BB IPCA VII e IMA Geral do Bradesco. Já possuímos dois índices IMA-Geral 

na carteira, porém, o do Bradesco pode ser uma terceira opção para diluir os recursos entre 

instituições, evitando-se concentração nas públicas. Já o BB IPCA VII vem de encontro à 

necessidade de buscar a meta atuarial com segurança. Aprovamos o investimento, que está 

enquadrado na Resolução 3922/2010, bem como na Política de Investimentos 2015, devidamente 

aprovada pelo Conselho de Administração. Ademais, o aporte de R$ 300.000,00 representa cerca 

de 0,6% do Patrimônio Líquido do Fundo (posição de 29/05/2015), porém, mesmo com o prazo de 

carência até 2022, o recurso não afetará os compromissos futuros do RPPS, de acordo com a 

avaliação atuarial de 2015, analisada para este investimento. É necessário, ainda, que a gestora dos 

recursos ateste a possibilidade de aplicação em comparação com as obrigações do RPPS. 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, 
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avaliamos a aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos 

fundos de investimentos. Procedemos à leitura do Panorama Econômico e da Análise Semanal 

expedidos pela Crédito & Mercado e outras publicações correlatas (anexas). c) Definição das 

aplicações financeiras para o repasse do mês: valor total de R$ 1.305.683,02, referente à Folha 

Prefeitura maio/15 (R$ 1.223.799,00), Folha JaguarPrev maio/2015 (R$ 28.864,11), parcelamento 

débitos previdenciários (R$ 52.262,15) e o repasse do servidor cedido para Campinas/SP (R$ 

757,76). 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: 

Data do depósito: 19/06/2015 

Valor Total: R$ 1.252.663,11 

 

Fundo CNPJ Aplicação Res. 3922/10 

Caixa BR IMA-B TP FI RF LP 10.740.658/0001-93 300.000,00 7º, I, b 

Santander IMA-B 5 TP FIC RF  13.455.117/0001-01 52.663,11 7º, I, b 

Bradesco IMA-Geral FIC RF  08.246.318/0001-69 300.000,00 7º, I, b 

BB IDKA 2 TP FI RF Prev 13.322.205/0001-35 300.000,00 7º, I, b 

BB Previd RF TP VII 19.523.305/0001-06 300.000,00 7º, I, b 

Total  R$ 1.252.663,11 

Data do depósito: 25/04/2015 

Valor Total: R$ 50.632,73 - Parcela 05/60 – Termo de Parcelamento 

Bradesco Premium FI Referenc. DI  03.399.411/0001-90 R$ 52.262,15 7º, IV, a 

Data do Depósito: até 19/06/2015 

Servidor cedido para Campinas/SP – Valor: R$ 757,76 

Fundo BB Perfil FIC RF 13.077.418/0001-49 757,76 7º, IV, a 

Obs. O repasse do servidor cedido foi depositado em 10/06/15, no valor de R$ 740,97. A Diretora de Previdência já 

adotou as medidas para cobrança da diferença (R$ 16,81). 

 

 Assuntos Gerais.  Este Comitê já há algum tempo vem sinalizando a necessidade de possuir na 

carteira de investimentos, no máximo, 3 fundos de mesmo sub-segmento. Desta forma, por meio 

do histórico dos fundos DI, verificamos que dos 4 fundos existentes na carteira (CEF, BB, 

Bradesco e Santander), o que menos tem se destacado é o fundo Caixa Brasil TP FI RF LP. 

Assim, definimos a extinção deste fundo e a migração dos recursos para os seguintes fundos: 

Resgate Valor Total - Fundo Caixa Brasil TP FI RF LP  

Fundo CNPJ Aplicação 

Proporcional 

Res. 3922/10 

Caixa BR IMA-B 10.740.658/0001-93 ¼ 7º, I, b 

Caixa IMA-B 5  13.455.117/0001-01 ¼ 7º, I, b 

Caixa IMA-Geral 08.246.318/0001-69 ¼ 7º, I, b 

Bradesco Premium FI Referenc. DI  03.399.411/0001-90 
2/16 

7º, IV, a 

BB IMA-B 5+ TP FI RF Previdenciário 13.327.340/0001-73 
1/16 

7º, I, b 

Daycoval IDKA 20 RF Renda Fixa 17.435.415/0001-90 
1/16 

7º, I, b 

Santander IMA-B 5 TP FIC RF  13.455.117/0001-01 
1/16

 7º, I, b 



 
 

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 

 

 

 

 Considerando, ainda, a necessidade de melhores rendimentos, considerando que o fundo Caixa 

Brasil TP era do sub-segmento DI e seu resgate proporcionou uma ampliação do GAP do art. 7º, 

IV,a, e considerando, finalmente, a meta de não possuir mais de 3 fundos do mesmo sub-segmento 

na carteira, definimos o resgate total do BB Prev. RF IRF-M 1, que apresenta rendimento fraco, e 

realocá-lo no fundo BB Perfil FIC RF Previd, realocação esta que proporcionará retorno melhor e 

imediato, pois o DI está com rentabilidade superior ao IRF-M 1. Por fim, estando o índice IMA-B 

5 com boa performance no ano de 2015, conforme relatório da carteira de investimentos e 

manifestação da consultoria de investimentos, resgataremos R$ 500.000,00 do fundo Caixa IRF-M 

1 para realocação no Caixa IMA-B 5, como já dissemos, visando melhores rentabilidades. 

ERRATA: Na 5ª ata deste Comitê de Investimentos, no item c, faltou o seguinte dado: 

“contribuições do servidor cedido para Campinas (R$ 740,97)”. Bem como segue acréscimo à 

planilha com os repasses no mês, incluindo o valor recebido pela Municipalidade de Campinas: 

Data do Depósito: até 19/05/2015 

Servidor cedido para Campinas/SP – Valor: R$ 740,97 

Fundo BB Perfil FIC RF 13.077.418/0001-49 740,97 7º, IV, a 

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

acordaram em encerrar a presente reunião.  
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