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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 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 maio de 

2019, 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, 

Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi 3. 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. 4. ASSUNTOS TRATADOS: No Brasil, o Banco Central reforçou o 

discurso de cautela diante de cenário com elevado grau de incerteza. No âmbito global, os dados de 

atividade da China e dos EUA registraram queda em abril. A ata da última reunião do Copom reiterou a 

manutenção da taxa de juros em 6,5% a.a. devido a avaliação do balanço de riscos corrente. No 

documento, os membros reiteraram que o cenário atual contempla elevado grau de incerteza e 

reforçaram a necessidade de cautela na condução da política monetária. Sobre o quadro econômico, a 

avaliação é de os núcleos da inflação seguem em níveis apropriados e a atividade permanece com alta 

ociosidade dos fatores de produção. O Copom avalia o balanço de risco como simétrico, tendo em vista 

os riscos de desaceleração global e a frustração na aprovação das reformas estruturais. Por outro lado, 

o ritmo de recuperação da economia segue abaixo do esperado, o que resultaria em menor pressão 

inflacionária. Para os próximos passos, o comitê julga ser importante observar a evolução da economia 

ao longo do tempo sem os efeitos dos choques e da incerteza que atingiram a economia doméstica. 

Avaliamos que a recuperação gradual da atividade deverá resultar em manutenção de elevada 

ociosidade da economia, o que permitirá uma trajetória benigna de inflação para os horizontes de 

médio prazo. Nossa expectativa é que a inflação ficará abaixo da meta nesse e no próximo ano, 

encerrando em 3,8% tanto em 2019 como em 2020. Esse cenário é condizente com cortes na taxa 

Selic atingindo 5,5% a.a. ao final de 2019. O indicador mensal de atividade (IBC-Br) registrou nova 

queda. Em março, o IBC-Br recuou 0,30%, abaixo da nossa estimativa de estabilidade e do mercado (-

0,20%). No trimestre, o indicador encerrou com queda de 0,68% na margem. Esse resultado reforçou a 

tendência apresentada por outros dados de atividade, apontando para o arrefecimento da economia 

doméstica no início do ano. Levando em conta esses dados, nossa projeção do PIB aponta para uma 

queda de 0,1% no 1º trimestre. Para ano, mantemos expectativa de crescimento do PIB em 1,1%. No 

âmbito global, em meio à guerra comercial, a China anunciou que irá aumentar as tarifas de 

importações dos EUA. Nessa semana, a China anunciou que irá elevar a partir de junho as tarifas de 

importações de 5% e 10% para 25% sobre mais de cinco mil produtos americanos (cerca de US$ 60 
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bilhões). Na semana passada, os EUA elevaram as tarifas de importação de 10% para 25% sobre um 

total de US$ 200 bilhões em bens produzidos na China. Há também a possibilidade de os EUA 

elevarem para 25% as tarifas de importação sobre o restante dos produtos chineses, um total de US$ 

300 bilhões que não estão sendo taxados. Essa escalada na guerra comercial deve afetar 

negativamente os indicadores de confiança e o crescimento global. Por sua vez, as negociações 

comerciais permanecem entre os dois países e existe uma possibilidade de acordo entre os países nas 

reuniões do G-20, nos dias 28 e 29 de junho. Na China, a atividade desacelerou em abril e frustrou as 

expectativas. No período de janeiro a abril, os investimentos em ativos fixos (FAI) expandiram 6,1% na 

comparação anual, desacelerando em relação à alta de 6,3% no 1º trimestre. Com relação à indústria, 

houve crescimento de 5,4%, abaixo da expectativa (6,6%) e do registrado no mês anterior (8,5%). As 

vendas no varejo, por seu turno, tiveram o menor aumento em 16 anos (7,2%), resultado inferior a alta 

de 8,7% em março e abaixo da expectativa (8,8%). Esses dados mostram um menor dinamismo da 

economia doméstica mesmo após estímulos do governo nos últimos meses. Além disso, com o 

acirramento da guerra comercial e desaceleração no mercado de crédito, existe a possibilidade de o 

governo adotar novas medidas de estímulo para a atividade tendo em vista atingir a meta de 

crescimento de 2019 no intervalo entre 6,0% e 6,5%. Nos EUA, os indicadores de atividade também 

recuaram em abril. Na margem, o volume de vendas no varejo caiu 0,2% no mês, abaixo da 

expectativa do mercado (+0,2%) e após ter registrado forte aumento de 1,7% em março. No grupo de 

controle (exclui vendas de automóveis, alimentação, gasolina e materiais de construção), que possui 

maior aderência com a dinâmica do PIB, as vendas ficaram estáveis no período e abaixo da projeção 

do mercado (+0,3%). A produção industrial também registrou queda de 0,5% em abril, ante expectativa 

do mercado de alta de 0,1%. Apesar dos números mais fracos no mês, a demanda doméstica 

americana permanece robusta. Esperamos que a economia americana cresça 2,4% em 2019. Vejamos 

os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  
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Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de Investimentos, 

está posicionada em 30/04/2019 conforme planilha abaixo: 

 

 

 
Os valores constantes na planilha de enquadramento referem-se apenas aos valores aplicados em fundos de investimentos e não em saldos disponíveis em conta corrente 
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Quanto à distribuição: 
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Distribuição por Sub – Segmento 

 

 

 

Quanto ao Retorno 
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CONCLUSÃO: Diante do atual cenário econômico este Comitê delibera pela aplicação dos novos 

recursos, conforme detalhado na planilha abaixo, visando garantir a segurança e rentabilidade, tendo 

em vista o princípio da oportunidade. 

 

2.092.213,83

70.693,88                          

246.109,01

2.409.016,72

Valor

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

59.016,72

600.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

2.409.016,72

APLICAÇÕES

Itaú Ações Dumanis

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos mensal

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência ABRIL  - Repasse em MAIO

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

Bradesco Small Caps

Vinci Selection

Caixa IMA-B 5

Daycoval Dividendos

Bradesco Inst. IMA B

Santander IMA-B 5

BB IDKA 2

SPX Apache

Caixa Novo Brasil IMA-B

BB Perfil

 

 

REMANEJAMENTO ENTRE FUNDOS:  

 

BB IRFM-1 4.000.000,00 BB IDKA2 4.000.000,00

Bradesco Premium DI 6.000.000,00 Bradesco Inst. IMA-B 6.000.000,00

Itaú Pré fixado 3.000.000,00

Caixa IRFM-1 8.000.000,00

Santander IRF-M 6.000.000,00 Santander IMA-B 5 6.000.000,00

DE PARA

Caixa Novo Br IMA-B 11.000.000,00

 

 

Outros Assuntos: Tendo em vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este comitê 

resolve que, ficando fora do horário de aplicação dos fundos, os valores depositados serão 
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direcionados para o fundo de investimento BB Perfil e no próximo dia útil os valores serão realocados 

conforme definição em ata. Os valores resgatados para pagamento da folha de benefícios serão 

debitados do fundo de investimento BB Perfil. Para a finalização da reunião, todos os membros 

receberam por e-mail publicações de instituições financeiras sobre economia e mercado, carteira de 

investimento JaguarPrev, perspectiva econômica 2019 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 O. Verdi 
                    CPA-10                               CPA-10 

 
AUSENTE 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


