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ATA DA 10ª 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 outubro 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 e 

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: Surpresa positiva com a geração de 

empregos em setembro é mais um sinal de melhora do mercado de trabalho. A criação líquida chegou 

a 157 mil vagas, superando as expectativas (130 mil) e com a melhora concentrada em serviços. Ao 

descontar os efeitos sazonais, foram criados 61 mil postos e, com isso, a média do terceiro trimestre 

chegou a 54 mil vagas por mês. Estimamos que, para estabilizar a taxa de desemprego, o emprego 

formal deve apresentar geração aproximada de 50 mil vagas e, portanto, o Caged já sugere melhora da 

taxa de desemprego. Os salários nominais dos admitidos apresentaram alta interanual de 5,8%, 

trazendo um sinal favorável para o consumo das famílias à frente. A Segunda prévia do IGP-M 

surpreendeu para cima, puxado por fatores pontuais. O indicador avançou 0,85% em outubro, ante 

expectativa de 0,72%. A alta foi bastante concentrada em minério de ferro e milho, enquanto os 

núcleos continuaram desacelerando. O comportamento recente do IGP-M está, portanto, alinhado com 

nosso cenário de inflação ao consumidor, de alta de 3,1% neste ano. A Economia chinesa deve 

estabilizar nos próximos meses. Ainda assim, o terceiro trimestre encerrou em ritmo mais fraco. O PIB 

cresceu 6,0% em relação ao mesmo período do ano passado, frustrando as expectativas (6,1%) e 

desacelerando ante o segundo trimestre (6,2%). Destacamos, contudo, a surpresa positiva com a 

produção industrial em setembro, que avançou 5,8% ante expectativa de alta de 5,0%, mostrando 

importante aceleração frente a agosto (4,4%). Ao mesmo tempo, houve discreta melhora do comércio 

varejista e dos investimentos na passagem de agosto para o mês passado. Os estímulos, moderados, 

porém ainda presentes, e uma possível trégua das tensões com os EUA, devem garantir estabilidade, 

ao redor de 6,0%. A Atividade industrial continuou desacelerando nos EUA. Após surpresa baixista com 

o desempenho do comércio varejista, o resultado da produção industrial também frustrou as 

expectativas em setembro, com queda de 0,4% (ante retração esperada de 0,2%). A abertura setorial 

mostrou que a perda de tração foi disseminada. Vale lembrar que a indústria foi o primeiro segmento a 

sofrer os impactos das tensões com a China, diante da desaceleração da confiança e dos 
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investimentos, e há sinais de que essa desaceleração começa a ser transmitida para o consumo. 

Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  

 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS: Percebemos que em setembro/19, tivemos um retorno positivo 

quanto a Renda Fixa no valor de R$ 2.627.881,36 quanto a Renda Variável um importe de R$ 

835.840,98, O retorno nominal em setembro se manteve positivo. Em outubro, continuamos com a 

política de manter as aplicações nos melhores rendimentos. 

 

META ATUARIAL: A Meta Atuarial acumulada até setembro ficou em 7,20% e os investimentos 

superaram a mesma alcançando 11,81%, perfazendo um rendimento positivo acumulado de R$ 

17.353.668,30. Verifica-se aqui, que o JaguarPrev encontra-se com percentual de 4,61% acima da 

meta estipulada. 

 

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. 

 

 

file://///192.168.37.1
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Quanto ao enquadramento da carteira no mês de SETEMBRO/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 
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Quanto à distribuição 

 

Distribuição por Sub – Segmento 
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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 2.257.861,97       

Folha servidores em benefício 67.800,74            

Parcelamentos 253.246,29          

TOTAL A REPASSAR 2.578.909,00       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IMA-B 5+ 400.000,00          

BB Perfil 178.909,00          

Bradesco IMA-B TP FIC FI 400.000,00          

Caixa Novo Brasil IMA-B 400.000,00          

Itaú Alocação Dinâmica 400.000,00          

Safra IMA FIC RF 400.000,00          

Santander IMA-B 5 RP FIC FI 400.000,00          

TOTAL APLICADO 2.578.909,00       

APLICAÇÕES

Competência SETEMBRO - Repasse em OUTUBRO

 

 

 

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 

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. 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 
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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 


