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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 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 janeiro de 

2020, às 09h, 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: No Brasil, o 

Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic pela 4ª vez consecutiva e novos ajustes 

dependerão da evolução da atividade econômica. Em decisão unânime, a Selic passou de 5,0% para 

4,5% a.a., conforme o esperado. Em sua comunicação, o Banco Central (BC) preferiu não se 

comprometer com novos cortes na taxa Selic, passando a depender da evolução do cenário. Os 

membros reforçaram a avaliação de que o processo de recuperação da economia ganhou tração e que 

esse seguirá em ritmo gradual. A inflação e os seus núcleos seguem em níveis confortáveis, bem como 

as expectativas ancoradas. Ademais, alguns membros avaliam que os últimos dados de atividade e a 

maior eficiência no mercado de crédito e capitais podem implicar redução da ociosidade mais rápido do 

que o esperado, gerando pressão inflacionária. O Copom sugere cautela em eventuais novos ajustes, 

já que os efeitos da política monetária têm impactos defasados na atividade e nos preços. Por outro 

lado, as projeções de inflação do BC permaneceram abaixo da meta, mesmo incorporando um câmbio 

mais depreciado. Avaliamos que, com a recuperação da atividade de forma mais consistente, o Copom 

deverá manter a taxa Selic em 4,5% a.a. ao longo de 2020. Em termos de dados econômicos, o IPCA-

15 acelerou em dezembro com maior pressão em alimentação e administrados. Em dezembro, a prévia 

da inflação ao consumidor (IPCA-15) subiu 1,05%. Com isso, o indicador encerrou 2019 com alta de 

3,9%, abaixo do centro da meta do Banco Central (4,25%). A inflação de dezembro foi pressionada 

pelos preços de proteínas, somente a carne bovina subiu 18,6% no IPCA-15. Além disso, os preços 

administrados tiveram alta de 1,0%, após estabilidade em novembro, impulsionados pelo aumento de 

37% nos preços das apostas lotéricas. Com esses números, a nossa projeção para o IPCA no ano 

ficou em 4,2%. O índice de atividade econômica (IBC-Br) registrou novo aumento em outubro e os 

dados do ministério do trabalho (CAGED) mostraram a criação líquida de 89 mil vagas formais em 

novembro. O IBC-Br avançou 0,2% em outubro, refletindo a melhora na indústria (0,8%), comércio 

ampliado (0,8%) e serviços (0,8%). Além disso, os dados do CAGED mostraram a criação líquida de 89 

mil novas vagas em novembro, na série com ajuste sazonal. Avaliamos que o cenário de recuperação 
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do emprego formal deverá continuar em dezembro. Os dados reforçam, portanto, a retomada gradual 

da atividade. O nosso tracking do PIB para o 4º trimestre está em 0,6% na variação trimestral. A 

projeção para o crescimento de 2019 é de 1,1%. Fase 1 do acordo entre China e Estados Unidos reduz 

incerteza relacionada à guerra comercial. Os EUA e a China chegaram a um acordo em dezembro. A 

China se comprometeu a comprar US$ 50 bilhões em commodities norte-americanas e os Estados 

Unidos irão suspender a implementação de novas tarifas de importação (15% sobre US$ 160 bilhões), 

programadas para entrar em vigor no dia 15 de dezembro. Outros US$ 120 bilhões em importações da 

China terão alíquota reduzida de 15% para 7,5%. Essa 1ª fase de acordo comercial reduz o risco de 

uma desaceleração global mais intensa e possibilita melhora dos indicadores de confiança. Nos EUA, 

o Fed manteve a taxa de juros e sinalizou que seu nível está apropriado para manter o crescimento da 

economia americana. Na reunião de dezembro, a taxa de juros permaneceu no intervalo entre 1,50% e 

1,75% ao ano. Em seu comunicado, a autoridade monetária enfatizou que os dados recentes mostram 

um mercado de trabalho robusto e a atividade crescendo em ritmo moderado. A dinâmica de inflação 

nos EUA segue comedida, o que deve permitir que o Fed mantenha a política monetária acomodatícia 

nas próximas reuniões. Em seu discurso, o presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que é preciso 

uma mudança material importante para que haja algum movimento de juros, em ambas as direções. 

Ele afastou qualquer possibilidade de aumento de juros no curto prazo até que haja uma alta 

persistente da inflação, acima do patamar de 2%. Diante do atual cenário, avaliamos que o Fed deverá 

manter inalterados os juros ao longo de 2020. O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalterada a 

política monetária estimulativa na 1ª reunião sob o comando de Christine Lagarde. A taxa de depósito 

foi mantida em -0,5%, a de refinanciamento em 0,0% e a taxa de empréstimo permaneceu em 0,25%. 

No comunicado, o BCE reforçou que pretende manter as taxas nos níveis atuais, bem como a 

continuidade de seu programa de recompra de títulos, até que observe uma convergência robusta da 

inflação a um nível próximo à meta, atualmente estipulada em 2%. Em sua 1ª reunião, a presidente 

Christine Lagarde prometeu uma revisão das estratégias do BCE em 2020. Em geral, a postura do BCE 

deve se manter acomodatícia, no contexto de desaceleração da atividade na região, que sofre com sua 

maior exposição ao cenário de incerteza global. Na China, os dados de atividade superaram as 

expectativas em novembro. No mês, a indústria cresceu 6,2% na comparação anual, acima da 

expectativa do mercado (5,0%) e acelerando com relação ao crescimento registrado em outubro 

(4,7%). As vendas no varejo, por sua vez, aceleraram de 7,2% para 8,0%, acima da expectativa (7,6%). 

Também na comparação anual, os investimentos em ativos fixos permaneceram estáveis em 5,2% em 

novembro. Os dados do 4º trimestre seguem compatíveis com crescimento de 5,8% do PIB, abaixo do 
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crescimento obtido no trimestre anterior (6%). As autoridades chinesas seguem adotando medidas 

pontuais para impulsionar o crescimento. A inflação mais pressionada, por sua vez, tem reduzido o 

espaço para o estímulo monetário. Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim 

Focus:  

 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS: Embora o no mês anterior tenha ocorrido pequena perda, em 

dezembro o retorno financeiro foi muito bom. No mês o Jaguarprev não modificou sua carteira, apenas 

manteve novos aportes nos fundos que apresentaram os melhores rendimentos. Essa decisão se 

mostrou acertada pois os investimentos bateram novo recorde de retorno financeiro chegando a quase 

5 milhões de reais no período. Enquanto a renda fixa rendeu em dezembro 1,9 milhões de reais, a 

renda variável alcançou 2,9 milhões de reais. Diante do cenário, entendemos conveniente manter 

novas aplicações nos melhores retornos em relação a renda fixa e manter o atual investimento na 

renda variável sem novos aportes pois houve desenquadramento passivo dos investimentos, ou seja, 

aquele que a renda auferida foi positiva e superou os limites de enquadramento estabelecidos. 

Pretendemos aguardar a evolução financeira de janeiro para verificar possíveis ajustes na carteira a 

partir de fevereiro/20. O retorno nominal do Jaguarprev até dezembro ficou em R$ 24.758.589,82 e o 

total do Patrimônio encerrou o ano em R$ 184.549.116,57 

 

META ATUARIAL: A Meta Atuarial acumulada no mês ficou em 9,96% e os investimentos superaram a 

mesma alcançando o patamar 16,51%. 
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ABERTURA E ENCERRAMENTOS DE APLICAÇÕES: Não há novas aplicações 

 

DEMAIS ANOTAÇÕES: Todas as informações e relatórios para acompanhamentos dos conselhos 

encontram-se disponíveis em rede: arquivos (\\192.168.37.1) (Z:), para análise mais profunda dos 

mesmos. Por fim sugerimos a leitura completa do Relatório da Diretoria Executiva e seus anexos onde 

consta as demais atividades de deste Fundo. 

 

Quanto ao enquadramento da carteira no mês de DEZEMBRO/2019 

 
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 

 

file://///192.168.37.1


 

 5 de 8 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Folha servidores ativos 4.395.035,98       

Folha servidores em benefício 68.965,26            

Parcelamentos 176.384,25          

TOTAL A REPASSAR 4.640.385,49       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IMAB-5+ 800.000,00          

BB Perfil 240.385,49          

Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 800.000,00          

Caixa BR IMA-B 5 800.000,00          

Itaú Pré Fix. FIC RF LP 600.000,00          

Safra IMA FIC RF 600.000,00          

Santander IMA B 5 TP FIC RF 800.000,00          

TOTAL APLICADO 4.640.385,49       

APLICAÇÕES

Competência DEZEMBRO e 13º Salario - Repasse em JANEIRO

 

 

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 

direcionados para o fundo de investimento BB Perfil. Os valores resgatados para pagamento da folha 

de benefícios serão debitados do fundo de investimento BB Perfil. Para a finalização da reunião, todos 
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os membros receberam por e-mail publicações de instituições financeiras sobre economia e mercado, 

carteira de investimento JaguarPrev, perspectiva econômica 2020 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. Por fim, este Comitê delibera que as atas 

mensais serão encaminhadas ao Conselho de Administração para aprovação e somente após, os 

investimentos serão executados. De modo a não ocorrer perdas de rentabilidade os repasses mensais 

serão investidos no BB Perfil, e no primeiro dia útil do mês subsequente serão realocados nos termos 

da ata, devidamente aprovada. 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 


