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ATA DA 12ª 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 dezembro de 

2019, às 15h, 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 Banco 

Central (BC) optou por preservar alguma liberdade quanto aos ajustes finais do atual ciclo de 

flexibilização monetária. De acordo com a ata da última reunião do Copom, em que o ritmo de queda 

da taxa de juros foi alterado de 100 pontos base (p.b.) para 75 p.b., a economia prossegue em 

recuperação gradual e, dada a elevada ociosidade, o quadro de inflação continua favorável. Em termos 

das projeções, a partir das hipóteses de mercado (câmbio e juros), os números do comitê para o IPCA 

situam-se em 3,3% (2017), 4,3% (2018) e 4,2% (2019). Neste contexto, os membros do BC avaliam 

que a política monetária continuará estimulativa (taxa de juros abaixo de seu nível neutro). Quanto à 

próxima reunião, levando em conta o atual estágio do ciclo, os membros do Copom consideram 

adequada a redução moderada no ritmo de flexibilização desde que a conjuntura evolua conforme o 

esperado. Sobre os passos seguintes à próxima reunião, contudo, o comitê decidiu evitar qualquer 

sinalização, preservando assim graus de liberdade frente a novas informações do cenário. Nossa 

expectativa é que o atual ciclo de queda de juros se encerre em dezembro, com a taxa Selic em 7,00% 

a.a. Isto porque, em nossa avaliação, os indicadores de atividade e de inflação já atingiram seus pisos 

e devem prosseguir em gradual aceleração daqui em diante. A respeito dos dados econômicos, a 

atividade mantém a trajetória de recuperação, enquanto a inflação segue com dinâmica favorável. Em 

setembro, o índice de atividade do Banco Central (IBC-Br) registrou expansão de 0,4% na margem, e 

expansão de 1,3% frente ao mesmo mês do ano anterior. No trimestre, o indicador registrou expansão 

de 0,6% frente ao trimestre imediatamente anterior e alta de 1,4% ante o terceiro trimestre de 2016. No 

ano, o IBC-Br acumula alta de 0,43% e queda de 0,65% nos últimos 12 meses. Acreditamos que a 

economia brasileira continuará em expansão nos próximos meses, apresentando um crescimento mais 

difundido entre os setores. A prévia da inflação, por sua vez, desacelerou em novembro e manteve o 

cenário inflacionário favorável. O IPCA-15 registrou alta de 0,32% em novembro, após alta de 0,34% 

em outubro. Além da variação abaixo do esperado pelo mercado, as medidas qualitativas da inflação 

seguem bem comportadas. Nesse caso, a inflação de serviços subjacentes cedeu para 3,6% de 4% em 
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outubro, e a média dos núcleos da inflação desacelerou para 3,5% de 3,7% no mês anterior. Diante 

desse comportamento benigno, esperamos que a inflação encerre 2017 e 2018 em 2,9% e 4,1%, 

respectivamente. Nos EUA, a partir de fevereiro do próximo ano, o Fed será presidido por Jerome 

Powell, conforme decisão do atual presidente norte-americano, Donald Trump. Em nossa avaliação, o 

perfil da autoridade monetária não se modificará de maneira substancial, de tal forma que o 

comportamento do binômio atividade-inflação continuará crucial para os próximos passos da política 

monetária. Nesta linha, em sua última reunião, o Fed decidiu, por unanimidade, pela manutenção da 

taxa básica de juros entre 1,00% e 1,25% ao ano (em linha com o esperado). No comunicado após a 

decisão, o comitê melhorou a sua avaliação sobre o crescimento econômico e o mercado de trabalho, 

admitindo, por outro lado, que as leituras de inflação continuam baixas. Em termos de forward 

guidance, nada substancial foi modificado, de tal forma que mantemos nossa expectativa de alta de 

0,25 p.p. na taxa dos Fed funds em dezembro, seguida por três aumentos adicionais ao longo do 

próximo ano. Contudo, as recorrentes surpresas baixistas na inflação têm elevado as dúvidas quanto a 

necessidade de novas altas. Assim, acreditamos que a dinâmica da inflação nos próximos meses e os 

discursos do novo presidente do Fed serão fundamentais para determinar o ritmo de alta na taxa de 

juros. Na Europa, a atividade econômica continua em expansão, ao passo que a inflação exibiu novo 

declínio e prossegue abaixo da meta oficial. O PIB da área do Euro registrou expansão de 0,6% no 

terceiro trimestre, após crescimento de 0,7% no trimestre anterior e superando o consenso de mercado 

(+0,5%). A respeito dos próximos trimestres, o indicador de confiança (PMI) composto atingiu 57,5 

pontos em novembro, o nível mais elevado de confiança desde julho de 2007 na região. Esse nível de 

PMI é compatível com crescimento de 0,7% do PIB no quarto trimestre. Apesar do bom momento da 

atividade, as pressões inflacionárias na região continuam bastante contidas. A inflação (CPI) 

desacelerou para 1,4% em outubro, abaixo do esperado (1,5%) e contando com menores variações 

nos grupos de energia, serviços e bens industriais. Na nossa visão, as leituras mais favoráveis de 

atividade conjugadas com baixas pressões de inflação corroboram o cenário de continuidade do 

Quantitative Easing (QE) na região, mas em ritmo cada vez menor, conforme já sinalizado pelo BCE 

recentemente. Na China, os dados de atividade sinalizam moderação do crescimento no quarto 

trimestre. A produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos registraram desaceleração 

acima do esperado pelo mercado em outubro. Ainda assim, essa desaceleração dos indicadores de 

atividade de outubro é compatível com nossa expectativa de moderação gradual do crescimento da 

economia no quarto trimestre. Após ter surpreendido e crescido 6,8% na comparação anual no terceiro 

trimestre, estimamos que a economia desacelere gradualmente o ritmo de crescimento para 6,4% em 
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termos anuais no último trimestre do ano. Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o 

Boletim Focus:  

 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS: Esse mês os investimentos na Renda Fixa de longo prazo não 

se mostraram positivos, diante desse cenário, os novos aportes foram voltados para as aplicações D.I. 

e Rendimentos de menor prazo como os IRF-Ms. a Estratégia é manter rendimentos positivos ainda 

que pequenos no momento de turbulência. Os Rendimentos Variáveis se mostraram positivos, 

ajudando como um "hedge" na carteira frente as perdas da Renda Fixa. Pretendemos aguardar a 

evolução financeira de dezembro para verificar possíveis ajustes na carteira a partir de janeiro. 

Percebemos que em novembro/19, a Renda Fixa, teve rendimento negativo de -1,26% (R$ 

_1.839.813,48) enquanto a renda variável perfez positivamente 1,63% (R$ 558.634,71), somando um 

montante nominal no mês de R$ -1.272.178,77. O retorno nominal do Jaguarprev até novembro ficou 

em R$ 19.929.131,26 e o total do Patrimônio está em R$ 178.399.178,71 

 

META ATUARIAL: A Meta Atuarial acumulada até novembro ficou em 8,80% e os investimentos 

superaram a mesma alcançando o patamar 13,46%. 

 

ABERTURA E ENCERRAMENTO 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 

file://///192.168.37.1
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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 NOVEMBRO/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 2.157.409,01       

Folha servidores em benefício 70.032,05            

Parcelamentos 174.771,58          

TOTAL A REPASSAR 2.402.212,64       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IRF-M 1 400.000,00          

BB Perfil 202.212,64          

Bradesco Premium DI 400.000,00          

Caixa BR IRF-M1 400.000,00          

Itaú Alocação Dinâmica 300.000,00          

Safra Executive II 300.000,00          

Santander Inst. FIC RF Ref. DI 400.000,00          

TOTAL APLICADO 2.402.212,64       

APLICAÇÕES

Competência NOVEMBRO - Repasse em DEZEMBRO

 

 

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 

 
 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


