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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 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 junho de 2021, 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, análise do comportamento da carteira, 

apreciação dos fundos de investimentos das instituições financeiras públicas e privadas, análise 

das aplicações financeiras para o repasse do mês e assuntos gerais. 4. ASSUNTOS TRATADOS: 

Cenário Doméstico: No início de junho, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre de 2021 cresceu 

1,2%, em comparação ao quarto trimestre de 2020. Entre os fatores que fizeram mudar o 

panorama econômico estão o impulso decorrente do crescimento dos Estados Unidos e da China, 

para onde vão exportações importantes tanto de commodities como de produtos manufaturados, e 

no cenário interno o retorno do consumo pelas classes altas e a ineficácia das medidas de 

isolamento social, o brasileiro está “se virando” melhor em 2021 do que no ano passado, mas há 

riscos, como a “3º onda” da pandemia, a lentidão na vacinação e a crise energética que está por 

vir. No entanto, em meados de junho vimos aumentar a expectativa positiva com a retomada da 

economia, o que deve seguir dando o tom dos negócios no mercado. Foram noticiados pelos 

estados de São Paulo, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul projeções para vacinar toda a população 

adulta com a primeira dose até setembro. Já o Ceará estima imunização até agosto e Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina até o fim de outubro, o que representa um avanço em 

termos de vacinação, melhorando as expectativas do mercado. A privatização da Eletrobras está na 

pauta do plenário desta semana. A iminência da publicação de medida provisória que abre 

caminho para o racionamento de energia, com o agravamento da crise hídrica, pode prejudicar o 

clima de votações da proposta que permite privatizar a Eletrobras. Pacheco, Presidente do Senado 

Federal, decidiu pautar para quarta-feira, 16, a MP que abre caminho para a privatização da 

Eletrobras, mesmo sem acordo para aprovação. O Ibovespa operou com leves perdas e ganhos na 

terça-feira, dia 15, conforme os investidores ficam de olho à bateria de indicadores nos Estados 

Unidos, enquanto aguardam as reuniões de política monetária do Federal Reserve, a expectativa é 

de que o banco central dos EUA não tome nenhuma nova medida, e do Comitê de Política 

Monetária (Copom).  
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PANORAMA ATUAL: A carteira do RPPS possui 31 fundos de investimentos, sendo 22 fundos 

de renda fixa e 9 fundos em renda variável, na data base 31/05/2021. Maio é o terceiro mês 

consecutivo com rentabilidade em crescimento e positivo, apresentando retorno em porcentagem 

de 1,37%, assim, diminuindo a distância entre a meta atuarial e a rentabilidade da carteira do 

RPPS e sendo o primeiro mês do ano que o retorno acumulado fecha no positivo frente à meta 

atuarial. Esperamos que nos próximos meses essa distância diminua, apesar da recente alta do 

IPCA, componente da meta atuarial do JaguarPrev. Vejamos o histórico de rentabilidade anual da 

carteira de investimentos: 

 

 

 

 Renda Fixa 
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 Renda Variável 

 

É importante deixar claro que os fundos de investimentos da carteira estão aplicados em 

consonância com as estratégias de alocação previstas na Política Anual de Investimentos do 

JaguarPrev, que está sob a égide da Resolução 3922/2010. 

NOVOS INVESTIMENTOS: Em junho, em vista das melhoras substanciais do cenário 

econômico,  inclusive com a chegada do retorno positivo em maio, frente aos retornos negativos 

do primeiro trimestre da carteira de investimentos, o Comitê deliberou por alocar os recursos 

novos buscando fundos que possam atingir a meta atuarial, sendo o momento oportuno para a 

obtenção de melhores rentabilidades. Definimos os seguintes índices para aplicação dos recursos 

novos: S&P 500, IBX, IDKA 2, IMA-B e IMA-B 5. Considerando que a Diretoria Executiva 

utiliza o fundo BB Perfil RF DI para resgatar os recursos necessários à folha de pagamentos, será 

investido uma pequena parcela dos recursos novos de modo a manter saldo suficiente para arcar 

com esta despesa.  

PROJEÇÃO DE DESPESAS: Este RPPS continua a deferir novas aposentadorias, bem como 

algumas pensões por morte em razão dos recentes óbitos de servidores efetivos em decorrência da 

Covid-19, ampliando as despesas de 2021. 

PROJEÇÃO DE RECEITAS: Repasses das contribuições dos servidores e do ente (patronal e 

déficit), dois parcelamentos e repasse do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP. 

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 aos investimentos do RPPS: 
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*Obs. A Secretaria de Administração e Finanças repassou R$ 40,73 a menos do que o valor que 
constava na GRCP com vencimento em 20/06/2021, valor original de R$ 2.546.390,02. 

 
OUTROS ASSUNTOS: A presente reunião foi antecipada para o dia 18/06/2021, em razão do 

período de férias de um de seus membros a partir de 21/06, o que foi acordado por todos. 

Aproveitamos a oportunidade para prestar nossas homenagens aos respeitáveis servidores que 

faleceram em 2021 em virtude da COVID-19, bem como nossas condolências às suas respectivas 

famílias. Sem mais, por unanimidade, encerramos a presente reunião. Eu, Tânia Candozini Russo, 

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 

REPASSES EM JUNHO/2021 – APLICAÇÕES EM JUNHO//2021 

R$ 2.546.390,02* Folha de servidores ativos 

R$ 128.280,08 Parcelamento 767/2016 

R$ 228.791,36 Parcelamento 237/2021 

R$  3.319,83 Folha servidor cedido 

R$ 2.906.781,29 Total Geral Recebido 

   

Fundo de Investimento Enquadramento Legal Valor 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF LP Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 415.000,00 

Santander IM-B 5 Premiun FIC RF  Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 415.000,00 

Bradesco Institucional IMA-B TP FIC RF Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 415.000,00 

Safra IMA FIC Renda Fixa Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 415.000,00 

BB Perfil FIC RFReferenciado DI Previd Art. 7º, inciso IV, alínea a R$ 415.000,00 

Icatu Vanguarda IBX FI Ações Art. 8º, inciso I, alínea a R$ 415.870,38 

Itaú Private MM SP 500 BRL FICFI Art. 8º, III R$ 415.870,38 

Total Geral Aplicado R$ 2.906.740,76 


