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ATA DA 7ª 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 22 de julho 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 

interno: Em julho, a principal informação nova no cenário doméstico é a postura do Banco 

Central, que se mostrou mais preocupado com a evolução da inflação e das expectativas e indica 

agora a necessidade de ajuste total da taxa Selic. Os dados seguem registrando recuperação da 

atividade econômica, em especial com o avanço do consumo, tanto de bens quanto de serviços. 

Assim, as projeções quanto ao crescimento do país foram revisadas para cima este ano e para 

2022. As contas públicas estão sendo beneficiadas pelo crescimento da economia e pela 

aceleração da inflação. Com o teto de gastos parcialmente preservado e os gastos extraordinários 

com a pandemia próximos de R$ 130 bilhões no ano, as surpresas com arrecadação levaram a uma 

revisão relevante do déficit primário para 1,7% e 1,1% do PIB, respectivamente, em 2021 e 2022, 

segundo o Informe Semanal do Banco Bradesco de 1º/07/2021. A dívida bruta deve atingir 82,1% 

do PIB neste ano e 83,1% em 2022. O câmbio segue em movimento de apreciação relevante, com 

melhor desempenho que os pares. Os fundamentos externos continuam muito positivos, com 

expectativa de um superávit da balança comercial em US$ 75 bilhões e saldo em transações 

correntes também superavitário em 0,5% do PIB. A taxa de câmbio está estimada pelo mercado 

entre R$/US$ 4,7 e R$/US$ 5,3 para 2021 e 2022. Já as previsões para o IPCA sobem de 5,5% 

para 6,4% neste ano, desacelerando para 2022. Neste ano, devido a volta da bandeira vermelha II 

nas contas de eletricidade, o impacto deve ser considerado no cenário, além de preços industriais 

mais pressionados pela alta de commodities e problemas nas cadeias de produção. É possível que 

os choques enfrentados neste ano irão se dissipar ao longo dos próximos trimestres. A sinalização 

de ajuste completo na política monetária deve levar a Selic ao patamar neutro, em 6,5%. Esse 

nível de juros, em um cenário em que ainda há ociosidade na economia, produzirá efeito baixistas 

nos núcleos de inflação. O avanço da atividade econômica e a reabertura da economia também 

seguirão impulsionando o mercado de trabalho. Embora essa dinâmica seja mais visível hoje no 
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mercado formal, o setor informal tende a se beneficiar do avanço do setor de serviços. Também 

vale notar que a maior geração desses empregos tem sido observada entre as micro e pequenas 

empresas. Em resumo, os  riscos para o cenário interno estão associados à pandemia, aos 

resultados da CPI da Covid-19 e ao cenário hídrico. A variante delta traz alguma cautela ao 

cenário de reabertura ampla e rápida da economia, mas, por ora, não há indicativo de que as 

vacinas não sejam eficazes. Os resultados de atividade durante a 2ª onda da pandemia no país já 

mostraram que houve adaptação às medidas de restrição, o que tende a limitar os efeitos 

econômicos em caso de elevação do número de casos por conta da nova variante. Por outro lado, o 

risco hídrico segue no radar. No cenário global: As perspectivas favoráveis para a economia 

mundial têm se consolidado e os riscos estão mais equilibrados quando comparados há uns meses. 

As preocupações com a pandemia, em especial com as novas variantes, seguirão presentes por 

algum tempo, mas o avanço da imunização e a adaptação da economia às restrições à mobilidade 

vão se sobrepondo. Em relação à pandemia, o balanço das informações que temos até agora é 

positivo. Novos casos, hospitalização e mortes estão se reduzindo na maioria dos países, com a 

vacinação em níveis elevados nos desenvolvidos. A inflação ainda é um risco ao cenário, à medida 

em que ela pautará o timing e a velocidade da normalização da política econômica – que já avança 

em alguns países emergentes. A dinâmica da inflação global continua surpreendendo para cima. 

Contribuem para as fortes elevações no atacado, os preços das commodities e as restrições de 

oferta de diversos bens – como interrupções no fornecimento de componentes eletrônicos e 

restrições logísticas. O FED já começou a falar sobre a redução das compras de ativos e antecipou 

sua expectativa de elevação da taxa de juros, de 2024 para 2023, mas a reação de mercado tem 

sido contida e organizada. Os preços de commodities começam a se ajustar para níveis mais 

baixos, compatíveis com os fundamentos de oferta e demanda, aliviando as preocupações com a 

inflação, ainda que isso possa implicar menor crescimento aos exportadores de matérias primas. 

Para os preços de ativos, esse balanço ainda permite condições de liquidez favoráveis aos 

emergentes – com desempenho das moedas dado pelo diferencial de juros e crescimento, em um 

ambiente que tende a ser de dólar forte no médio prazo. Nesse cenário, aumentam as divergências 

entre os países na condução da política econômica como forma de conter as pressões 

inflacionárias em um ambiente de retomada do crescimento. A China, por ter retornado ao nível 

pré pandemia já no final do ano passado, é o país mais avançado na remoção dos estímulos. Em 

seguida, destacamos alguns países emergentes que já começaram a elevar a taxa de juros, como 

Brasil, Rússia, Hungria e México. Dentre os desenvolvidos, os EUA devem reduzir o ritmo de 
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compras de títulos já neste ano, mas o Banco Central Europeu deve ser o último a iniciar a 

normalização, mesmo diante de sinais mais favoráveis da economia. 

PANORAMA ATUAL: A carteira do RPPS possui 32 fundos de investimentos, sendo 23 fundos 

em renda fixa e 9 fundos em renda variável, na data base 30/06/2021. Junho é o quarto mês 

consecutivo com rentabilidade positiva, porém, menor do que nos dois meses imediatamente 

anteriores, apresentando retorno em porcentagem de 0,33%. O primeiro semestre de 2021 

apresentou rentabilidade acumulada de R$ 4.030.055,50 (quatro milhões, trinta mil, cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), um retorno acumulado de 1,70%, frente a uma meta atuarial 

acumulada de 6,01%.  Os fundos da carteira do RPPS que reagiram positivamente foram CDI, 

Família IMA, à exceção do IMA-B 5, Família IRF-M, Selic e a renda variável, à exceção do Itaú 

Dunamis que performou no negativo no mês de junho/21. No entanto, verificamos uma 

diminuição da rentabilidade positiva, devido ao risco sistemático, não diversificável, envolvendo a 

nova variação do corona vírus (delta) e as denúncias de corrupção na aquisição de vacinas pelo 

Governo Federal na CPI da Covid, além de outras questões políticas. Com relação ao 

desenquadramento passivo em decorrência da valorização dos ativos da renda variável, 

especificamente no artigo 8º, inciso II, alínea a, em porcentagem de 0,40% acima dos 20% 

previstos na Política de Investimentos, este Comitê de Investimentos não irá resgatar recursos 

deste artigo, os quais continuam a render  positivamente, pois conforme art. 22, da Resolução nº 

3922/2010, o RPPS possui 180 dias para o reenquadramento, sem qualquer apontamento de 

irregularidade, o que deve ocorrer na medida em que novos repasses forem realizados e pela 

expectativa de diminuição da rentabilidade positiva em virtude da recente queda da bolsa de 

valores, estando a aplicação no caso do artigo acima citado (artigo 8º, inciso II, alínea a) 

temporariamente suspensa.  
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Reafirmamos nosso compromisso em gerir a carteira de investimentos em consonância com as 

estratégias de alocação previstas na Política Anual de Investimentos do JaguarPrev, que está sob a 

égide da Resolução 3922/2010 e legislação correlata. 

NOVOS INVESTIMENTOS: Em julho, em vista do cenário político e econômico, o Comitê 

deliberou por alocar os recursos novos buscando fundos atrelados à inflação, em alta, e buscando 

opções naqueles que possuem uma gestão ativa (alocação ou gestão ou ativa), de modo que 

gestores que sejam mais ativos busquem melhor rentabilidade. Reavaliamos nosso entendimento 

sobre 2021, projetando que dificilmente atingiremos a meta atuarial do RPPS, porém, seguimos 

firme no compromisso de obter a melhor rentabilidade possível diante do cenário brasileiro. 

Definimos os seguintes índices para aplicação dos recursos novos: S&P 500, 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 parcela dos recursos novos de 

modo a repor e manter saldo suficiente para arcar com esta despesa, que apresenta aumento 

significativo mês a mês. 

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. 
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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 aos investimentos do RPPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valor conforme GRCP.  

 

CONCLUSÃO: Recebemos do Banco Santander a apresentação do fundo Renda Fixa Ativo, CNPJ 

nº 26.507.132/0001-06, o qual encaminhamos para análise pela consultoria em investimentos.  

Submetemos a presente ata à aprovação do Conselho de Administração, após, à Diretoria Executiva 

para cumprimento. Sem mais, por unanimidade, aprovamos os investimentos acima citados e 

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 

CPA-10 

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

R$ 2.530.576,52* Folha de servidores ativos 

R$ 129.472,78 Parcelamento 767/2016 

R$ 231.132,46 Parcelamento 237/2021 

R$  3.319,83 Folha servidor cedido 

R$ 2.894.501,59 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$ 600.000,00 

Santander IM-B 5 Premium FIC RF  Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 600.000,00 

Bradesco Institucional IMA-B TP FIC RF Art. 7º, inciso I, alínea b R$ 500.000,00 

BB Perfil FIC RF Referenciado DI Previd Art. 7º, inciso IV, alínea a R$ 594.501,59 

Itaú Private MM SP 500 BRL FICFI Art. 8º, III R$ 600.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 2.894.501,59 


