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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 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 18 de abril de 

2018, 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 e Tânia Candozini Russo. 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: Cenário 

Econômico: Brasil: Conforme o Banco Central, a economia brasileira iniciou o ano com uma contração 

de 0,56%, em comparação com o mês anterior. As expectativas, porém, apontavam uma queda de 

0,8% do IBC-Br. Já a taxa de desemprego, que era de 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, 

avançou para 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro, com 13,1 milhões de pessoas sem trabalho. 

O rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.186,00 no final do trimestre. O setor público 

consolidado registrou déficit primário de R$ 17,4 bilhões em fevereiro. Em doze meses o déficit primário 

foi de R$ 94,3 bilhões. As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 390,3 bilhões 

(5,91% do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 484,6 bilhões (7,34% 

do PIB) no mesmo período. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos 

regionais) alcançou em dezembro R$ 4,95 trilhões (75,1% do PIB). O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), subiu em março 0,09%, depois da alta de 0,32% em fevereiro. Foi a menor taxa para um 

mês de março desde o Plano Real em 1994. Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,68%, indo 

ainda mais abaixo do piso da meta que é 3%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 

subiu 0,07% em março e acumulou alta de 1,56% em doze meses. Na reunião realizada no final de 

março, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 6,75% para 6,50% aa, a décima 

segunda redução da taxa seguida. Na ata da reunião, o comitê sinalizou a probabilidade de um novo 

corte em maio e o fim do ciclo de redução da taxa Selic. RENDA FIXA: Dos subíndices Anbima, que 

referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho 

no mês de março acabou sendo o do IMA-B 5 com alta de 1,62%, seguido do IDkA 2A (IPCA) com alta 

de 1,59% e do IRF-M1+ com alta de 1,57%. RENDA VARIÁVEL: Para o Ibovespa, a variação no mês 

foi de 0,01%, acumulando no ano alta de 11,73% e em doze meses de 30,80%. O índice encerrou 

março em 85.366 pontos. Nos Estados Unidos, conforme a terceira revisão do Departamento de 

Comércio, o PIB americano no quarto trimestre de 2017 subiu à taxa anual de 2,9% e não 2,5%. Assim, 
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a economia dos EUA cresceu 2,6% em todo o ano, com os gastos dos consumidores subindo 4% no 

último trimestre, o ritmo mais forte desde o quarto trimestre de 2014. Quanto ao mercado de trabalho, a 

criação de vagas de trabalho não agrícola em março desacelerou para 103 mil novos postos, quando a 

expectativa era de 175 mil. A taxa de desemprego, que era de 4,1% em fevereiro, permaneceu nesse 

patamar pelo sexto mês consecutivo. Já os salários subiram 0,3% em relação ao mês anterior, 

acumulando alta de 2,7% em um ano. Em relação à taxa básica de juros, na segunda reunião do neste 

ano o FED decidiu eleva-la de entre 1,25% e 1,5%, para 1,5% e 1,75% ao ano. Foi a primeira reunião 

sob o comando de Jerome Powell. Na Europa, conforme a agência Eurostat, as vendas no varejo na 

zona do euro tiveram alta de 0,1% em fevereiro perante janeiro, quando se previa um avanço de 0,5%. 

Já em março, de acordo com a IHS Markit, as empresas da região encerraram o primeiro trimestre do 

ano com a expansão mais fraca desde o início de 2017, foi o que apontou o PMI Composto. Já a taxa 

de desemprego em fevereiro, também conforme a Eurostat caiu para 8,5%, depois de ter registrado 

8,6% no mês anterior. É o menor nível desde dezembro de 2008. A taxa básica de juros, por sua vez, 

foi mantida em 0% ao ano pelo BCE, em sua reunião no início de março, quando também, em 

comunicado foi reiterada sua disposição de continuar comprando títulos de dívida, tendo sido, porém, 

retirada a sua intenção de aumentar o volume de compras, se necessário. Na China, são aguardados 

os dados de março, mas espera-se que a segunda maior economia do mundo tenha desacelerado 

ligeiramente a sua atividade econômica nos primeiros meses do ano, agravada pela guerra comercial 

que se instalou com os americanos. Economistas já esperam uma evolução do PIB de 6,5% neste ano, 

depois de ter crescido 6,9% em 2017. 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 29/03/2018 conforme planilha abaixo: 
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NOTA: Com o advento da publicação da Resolução CMN nº 4.604/2017 que alterou a Resolução CMN 

nº 3.922/2010, a política de investimento deverá ser reavaliada para inserção do novo conteúdo e das 

mudanças necessárias. Vale lembrar que foram alterados também o enquadramentos de alguns fundos 

de investimentos, levando modificação em nosso sistema, relatórios e causando desenquadramentos 

em nossa carteira.  Cabe destacar que segundo o Artigo 21º da Resolução os regimes próprios de 

previdência social que, em decorrência da entrada em vigor desta Resolução, passem a apresentar 

aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias. Em 

maioria, fundos do Artigo 7º Inciso I Alinea B e 7º Inciso III Alínea B, sofreram impacto de 

desenquadramento, porém com uma mudança de Regulamento feita pelo Administrador do fundo, ele 

pode voltar a se enquadrar. Desta feita, já esta sendo providênciado a alteração da nova Política de 

Investimentos nos moldes da nova resolução, bem como os enquadramento necessários. 

 

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018   
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DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 
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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. 

1.818.400,35

55.704,62                          

1.655,85                            

1.032,07                            

222.176,81

2.098.969,70

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Caixa Brasil IDKA 2 14.386.926/0001-71 250.000,00

Santander IRF-M 13.455.197/0001-33 250.000,00

BB Alocação Ativa 25.078.994/0001-90 250.000,00

Safra Executive 2 10.787.647/0001-69 250.000,00

BB Perfil 13.077.418/0001-49 348.969,70

AZ Quest Small Mid Caps 11.392.165/0001-72 250.000,00

Itaú Phoenix 23.731.629/0001-07 250.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 250.000,00

2.098.969,70TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Servidora licenciada

Parcelamentos

Folha complementar

 

 

Visando o reenquadramento da carteira do JAGUARPREV, frente a alteração da Resolução 3922 este 

comitê optou em fazer algumas mudanças para diminuir os riscos presentes em fundos de longo prazo, 

haja vista 2018 ser um ano político, com muitas oscilações no mercado financeiro.  

 

ARTIGO 7º IV A % Rend. Março/2018 ARTIGO 7º I B % Rend. Março/2018  VALOR A REALOCAR 

BB Fluxo 0,44% BB Alocação Ativa 1,20% TOTAL

Santander Ref. DI 0,53% Santander IRF-M 1,30% 2.000.000,00                    

Itaú Alocação 1,03% Itaú Pré Fixado FIC RF LP 1,28% TOTAL

BB IMA-B 5+ 0,32% BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd. 1,10% 3.500.000,00                    

Caixa Novo Brasil IMA-B 0,91% Caixa IDKA 2 1,52% 4.000.000,00                    

Bradesco Federal Extra 0,52% TOTAL

Bradesco IMA-B

CNPJ: 08.702.798/0001-25

Bradesco Governança 11,68% Bradesco Infra Estrutura 10,65% Total

 VALOR A REALOCAR 

DE PARA

ARTIGO 8º II A % Rend. Acumulado 2018 ARTIGO 7º I B
% Rend. Acumulado 

2018

RENDA FIXA

DE PARA

RENDA VARIÁVEL

Bradesco Inst. FIC FI IMA B TP 

CNPJ: 10.986.880/0001-70
0,93%

0,97% TOTAL
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Outros Assuntos: Tendo em vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este comitê 

resolve que, ficando fora do horário de aplicação dos fundos o valor total depositado será direcionado 

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. Já para os valores referentes à contribuição da servidora em licença, 

os mesmo deverão ser aportados para o fundo 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 2018 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 

 
 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 

 


