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ATA DA 09ª 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 setembro 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: BRASIL:   IPCA 

mostra inflação moderada em agosto.  Comércio e serviços têm avanço em julho. A inflação ao 

consumidor (IPCA) registrou alta moderada em agosto. O índice variou +0,24% no mês, abaixo da nossa 

expectativa. A desaceleração em relação a julho (0,36%) foi determinada sobretudo pelo grupo 

‘Educação’, que teve deflação de 3,47% ao incorporar os descontos em cursos regulares concedidos 

durante a pandemia. Em adição a esse efeito, a desaceleração de ‘Habitação’ (0,36%) e a maior 

deflação de ‘Vestuário’(-0,78%) mais do que compensaram a aceleração do grupo ‘Alimentação’  

(0,78%), pressionado sobretudo por carnes, leites e derivados e arroz.  ‘Serviços’, profundamente 

afetados pela pandemia,  tiveram nova deflação (-0,47%). A média dos núcleos de inflação (exclui itens 

voláteis) permaneceu baixa, em 0,10%, ao passo que, em doze meses, manteve-se em 2,0%, o que 

sinaliza continuidade do cenário benigno para a inflação. Mesmo com a retomada da atividade e preços 

no atacado mais pressionados, que devem gerar aceleração do grupo ‘Alimentação no Domicílio’, nossa 

projeção para o IPCA de 2020 é de 2,1%, abaixo portanto do piso da meta do Banco Central (de 2,5%). 

O volume total de serviços prestados avançou 2,6% na margem em julho. Na comparação anual, a 

variação foi de –11,9%, abaixo da nossa projeção (-9,6%) e da mediana do mercado (-10,1%). Houve 

crescimento de todas as atividades à exceção de serviços prestados às famílias (-3,9%), setor mais 

afetado pela pandemia por abranger serviços não essenciais, como hospedagem e alimentação. O 

volume de serviços desse setor ainda se situa 57% abaixo do nível pré-crise. A maior contribuição 

positiva veio de serviços de transporte (2,3%), favorecidos pelo aumento da circulação de pessoas no 

mês. O volume total de serviços ainda se situa 13% abaixo do patamar pré-crise, com todos os setores 

abaixo da média de janeiro e fevereiro. Por sofrerem maior impacto das medidas de isolamento social  

em relação a outros setores, os serviços devem ter recuperação mais lenta e gradual, dependente da 

evolução da epidemia e do retorno da circulação irrestrita de pessoas. As vendas no varejo 

apresentaram alta de 5,2% na margem em julho. Houve elevação generalizada dentre os setores, à 

exceção de supermercados, cujas vendas ficaram estáveis em relação a junho. As maiores contribuições 
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para a alta decorreram de tecidos, vestuário e calçados (+252%), que tiveram queda expressiva nos 

meses anteriores, e combustíveis e lubrificantes (+6,2%). O varejo ampliado, que inclui vendas de 

automóveis e materiais de construção, apresentou avanço de 7,2% na margem em julho, acima da nossa 

projeção (6,1%) e da mediana do mercado (5,5%). As vendas de automóveis tiveram crescimento de 

13,2% no mês. O dado de julho do varejo ampliado se situa apenas 1,6% abaixo do patamar pré-crise 

(média de janeiro e fevereiro), muito embora alguns setores tenham superado tal marca, como material 

de construção, supermercados e móveis e eletrodomésticos. As próximas leituras devem seguir 

mostrando recuperação do setor. Dados da Pnad Covid mostram redução da taxa de desemprego na 

terceira semana de agosto. De acordo com a pesquisa, houve crescimento da população ocupada em 

relação à segunda semana do mês (0,8%) em ritmo superior ao das pessoas buscando emprego (0,4%), 

o que fez com que a taxa de desemprego recuasse de 13,6% para 13,2%. Por sua vez, a taxa de 

desemprego ajustada, que considera aqueles que deixaram de buscar emprego por causa da pandemia, 

recuou de 23,9% para 23,2% na semana. O percentual de pessoas ocupadas mas afastadas de seu 

trabalho devido ao distanciamento social cedeu de 5,2% para 4,8% no período, mostrando uma gradual 

volta da mobilidade. O Banco Central Europeu (BCE) sinalizou manutenção dos estímulos monetários, 

sem alterações. O banco manteve a política emergencial de compra de títulos e ativos financeiros, além 

de manter o patamar da taxa de depósito em -0,5% a.a., da taxa de refinanciamento em 0,0% e da taxa 

de empréstimo em 0,25%. As projeções contaram com uma melhora da perspectiva para atividade e 

inflação. A projeção do BCE para o PIB da região em 2020 passou de -8,7% para queda de -8,0%. Já a 

expectativa para o núcleo da inflação em 2020 foi mantida em 0,8%, mas sofreu elevação em 2021 (de 

0,7% para 0,9%) e 2022 (de 0,9% para 1,1%). Na entrevista após a reunião, a presidente do BCE, 

Christine Lagarde, destacou que a recuperação da atividade tem surpreendido positivamente. A respeito 

da recente apreciação do Euro, que pode produzir um impulso baixista para os preços e dificultar ainda 

mais o alcance da meta de inflação,  Lagarde afirmou que o BCE está monitorando a evolução do 

câmbio, e que no atual estágio não é necessário reagir. Diante do quadro de elevada incerteza, o BCE 

deverá manter os estímulos monetários por um período prolongado, de forma a fazer com que a inflação 

convirja de forma consistente à meta de 2%. Nos EUA, a inflação desacelerou em agosto. No mês, o 

índice de preços ao consumidor (CPI) teve alta de 0,4%, após 0,6% em julho, acumulando alta de 1,3% 

na variação interanual. Apesar da surpresa altista concentrada em bens, serviços seguem sem sinais de 

aceleração. O núcleo da inflação (exclui itens voláteis) também recuou de 0,6% para 0,4% (1,3% na 

variação interanual). Em termos anuais, o núcleo do CPI acelerou de 1,6% para 1,7%. A inflação nos 

EUA, embora com as últimas leituras acima da expectativa do mercado, segue bem comportada e 
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distante de gerar preocupação ao Fed. Na China, a inflação ao consumidor (CPI) também desacelerou 

em agosto. A taxa acumulada em doze meses recuou de 2,7% em julho para 2,4% em agosto, enquanto 

o núcleo da inflação (exclui itens voláteis) permaneceu em 0,5%. A desaceleração foi devida ao grupo 

alimentação, por conta da dissipação da alta de preço da carne suína (de 85,7% em julho para 52,6% 

em agosto) e normalização de preços dos produtos in natura. Ao mesmo tempo, a inflação ao produtor 

(PPI) apresentou maior deflação, passando de –2,0% em julho para –2,4% em agosto. Os dados de 

inflação para a China apontam que o país está em um período de recuperação gradual, com retomada 

da demanda doméstica, mas ainda em ritmo insuficiente para criar pressão inflacionária. O cenário 

benigno de inflação abre a possibilidade de aumento de medidas de estímulo no país.  

 

PANORAMA ATUAL: Hoje possuímos aplicações em 30 fundos de investimentos, sendo 23 fundos de 

renda fixa e 7 fundos em renda variável. A performance dos fundos foi variável, mas no todo os 

rendimentos negativaram. O rendimento líquido da renda fixa ficou em -1.542.168,12, e o rendimento da 

renda variável foi de - 673.805,73, totalizando no mês o montante global de - 2.215.973,85. O retorno 

financeiro acumulado alcançou a quantia negativa de - 236.612,05, portanto -0,20%, ficando aquém da 

meta atuarial acumulada que é 4,58. Reforçamos que este ano será um ano sofrível e de improvável 

alcance da era atuarial devido aos efeitos mundiais da COVID-19. 

 

NOVOS RECURSOS: Visando obter rendimentos positivos em função dos juros baixos e estabilizados, 

optamos por alocar os novos recursos nos fundos de renda fixa com característica menos alongada da 

carteira e continuar aplicações em renda variável pois entendemos que voltarão a performar 

positivamente. 

 

PROJEÇÃO DE DESPESAS: Este RPPS emitiu novas aposentadorias que impactarão a despesa 

ampliando os valores despendidos a partir dos próximos meses. 

PROJEÇÃO DE RECEITAS: Embora haja lei autorizando a inadimplência dos repasses patronais em 

2020, a SAF se manifestou na continuidade parcial dos pagamentos dos mesmos. 

 

REPASSES EM ABERTO: Encontra-se em aberto os repasses referentes a cota patronal e ao déficit 

atuarial, conforme abaixo: 
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Março Suplementar 20/04/2020 -                   680.680,38 11/09/2020 Sem a incidência de juros e multas 

Abril Ente e Suplementar 20/05/2020 1.682.418,66    

Maio Ente e Suplementar 20/06/2020 1.678.637,78    

Junho Ente e Suplementar 20/07/2020 1.685.676,19    

Julho Ente  20/08/2020 1.033.279,03    

Agosto Ente 20/08/2020 1.033.605,43    

7.201.910,36    

REFERENCIAMÊS
 DATA DO 

PAGTO 
OBSERVAÇÃO

Auxílio doença e Salário 

Maternidade (Protocolo 

010742/2020)

Julho 25/08/2020 88.293,27         

 VALOR PAGO 

TOTAL EM ABERTO

 VALOR EM 

ABERTO 
VENCIMENTO

 

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 AGOSTO/2020 

 

 
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
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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. 

REFERENCIA DEVIDO REPASSADO

Folha servidores ativos 2.470.650,39       1.437.044,96                          

Parcelamentos 115.530,66          115.530,66                             

Competência 03/2020 (Sem juros e multa) 680.680,38          680.680,38                             

TOTAL A REPASSAR 3.266.861,43       2.233.256,00                          

Valor Aplicado

300.000,00

300.000,00

233.256,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

2.233.256,00                          

Icatu Vanguarda IBX

TOTAL APLICADO

APLICAÇÕES

Competência AGOSTO - Repasse em SETEMBRO - Aplicação em OUTUBRO

Caixa IRF-M1

Caixa IMA-B 5

Santander IMA-B 5

Bradesco Small Cap

Daycoval Ibovespa 

Vinci Selection

Fundo de Investimentos

BB IDKA 2

Bradesco IMA-B 5
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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, os valores depositados serão 

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

serão resgatados do fundo de investimento Caixa IRF-M1 e os valores referente ao desconto de IRRF 

serão resgatados do 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 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 após a aprovação 

do Conselho de Administração, os valores serão realocados no início do mês subsequente, 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 


