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ATA DA 8ª 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 26 de agosto de 2021, 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, Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi, Tânia Candozini 

Russo e, como convidada, a Diretora Administrativa Financeira do RPPS, Renata Aparecida Dias. 

3. PAUTA: Cenário econômico, análise do comportamento da carteira (Anexo I), apreciação dos 

fundos de investimentos das instituições financeiras públicas e privadas (Anexo II), análise sobre 

remanejamento da carteira (Anexo III), deliberação sobre as aplicações financeiras para o repasse 

do mês e assuntos gerais. 4. ASSUNTOS TRATADOS: Cenário interno: A crise hídrica 

continua em destaque no mês de agosto, com racionamento de água em 53 cidades do Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste. O jornal Estadão noticiou que o consumo de energia supera o patamar pré-

pandemia e pressiona o setor elétrico. Na área social, a nova rodada de parcelas do auxílio 

emergencial se inicia em 20 de agosto e vai até outubro. A partir de novembro, governo espera já 

ter o novo Bolsa Família, que deve se chamar Auxílio Brasil. Em relação às vacinas, o Brasil teve 

14.404 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Em relação às vacinas, 58,5% da população 

recebeu a primeira dose, 24,1% a segunda, 2,19% o imunizante de dose única e a média semanal 

de doses aplicadas por dia está em 1,927 milhão, conforme levantamento diário do time Macro & 

Estratégia do BTG Pactual digital. Já com relação às reformas, a Câmara ainda trabalha na votação 

da reforma tributária. Foi publicada no Diário Oficial da União, com vetos, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), entre os itens vetados, está o aumento de R$ 5,7 bilhões do Fundo 

Eleitoral, porém, o Congresso reage ao veto e se articula para dobrar valor do fundo eleitoral, para 

no mínimo R$ 4 bilhões, disse o jornal O Globo. Na área política a crise se agrava a cada semana, 

o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu nova investigação contra o presidente Jair 

Bolsonaro sobre divulgação de informações sigilosas de um inquérito da PF sobre um ataque 

hacker sofrido pela Justiça Eleitoral em 2018. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro apresentou 

pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. A Juíza Federal, Pollyanna K. 

M. Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, rejeitou denúncia contra o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no 

caso que ficou conhecido como sítio de Atibaia. A decisão foi dada no final da tarde deste 

sábado, 21/08. Os cenários econômico, fiscal e político continuam preocupantes e demostram 
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instabilidade, aumentando o risco não diversificável dos investimentos para RPPS, além de piorar 

a confiança do investidor. A inflação e juros em alta, desemprego, dólar alto, crise hídrica, 

conflitos institucionais, atropelo nas votações de projetos do Congresso e novos riscos fiscais 

motivou economistas e investidores a reverem para baixo suas estimativas para o crescimento da 

economia no próximo ano, abaixo de 2%. Enquanto a população sente os efeitos da deterioração 

da economia no bolso e reclama da alta dos preços do gás de cozinha, da gasolina, da conta de luz 

e dos alimentos, o mercado vai se desestabilizando. No cenário global: As bolsas mundiais 

apresentaram altas nesta segunda-feira, dia da reunião deste Comitê de Investimentos. Estados 

Unidos: Na semana passada, as principais bolsas americanas tiveram quedas, após sinais de que o 

Fed pode desacelerar suas políticas expansionistas ainda neste ano, o que poderia reduzir o ritmo 

de recuperação econômica nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a propagação da variante delta 

do corona vírus traz incertezas quanto à reabertura da economia. Esta semana será marcada pelo 

início, na quinta-feira, do simpósio de Jackson Hole, com discurso do Jerome Powell, presidente 

do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) na sexta-feira e expectativa de que seja discutido o 

início da retirada de estímulos. O Petróleo sobe após sete sessões de baixas consecutivas e 

ultrapassa os US$ 63 por barril. Metais avançam em Londres. Já o Bitcoin sobe 3,9% e atinge US$ 

50,3 mil. A criptomoeda não atingia o nível de US$ 50 mil desde maio deste ano. A capital da 

Austrália, Camberra, entrou em lockdown de uma semana no mês de agosto. Na China, o mercado 

acionário avançou nesta segunda recuperando-se de forte queda na semana passada, uma vez que 

as autoridades informaram que não houve nenhum caso local de Covid-19 pela primeira vez desde 

julho e com os reguladores avançando para abrir mais os mercados financeiros do país. Na Europa 

as bolsas têm leves altas nesta semana, após registrarem sua pior semana desde fevereiro, em meio 

a temores sobre regulação do setor de tecnologia na China e perspectiva de redução dos estímulos 

nos Estados Unidos. O índice Stoxx 600 sobe 0,2%, com destaque positivo para ações do setor de 

varejo e negativo para aquelas do setor de serviços.  Na Agenda da Semana: Brasil – O Banco 

Central divulga o Boletim Focus, com a expectativa de analistas sobre indicadores importantes, 

como inflação, juros e câmbio no Brasil.; Fórum Nacional de Governadores se reúne para debater 

crise entre os Poderes e será divulgado o dado da balança comercial semanal. Estados Unidos: 

PMIs composto, industrial e de serviços Markit, relativo a agosto nos Estados Unidos e será 

divulgado o dado de moradias usadas. Europa: Será divulgado o índice de confiança do 

consumidor, relativo a agosto, na Zona do Euro. 
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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 30/07/2021. Julho marca o retorno da rentabilidade negativa, em 

porcentagem de -0,78%, notadamente em razão da crise política e do avanço da variante delta do 

corona vírus. Em 2021, temos uma rentabilidade acumulada de R$ 2.179.889,19, um retorno 

acumulado de 0,91%, frente a uma meta atuarial acumulada de 7,44%. Os fundos da carteira do 

RPPS que reagiram positivamente foram CDI, IMA-B 5 e IDKA 2, a renda variável sofreu 

significativamente devido as notícias relacionadas a crise política e a pandemia, risco este não 

diversificável e que abalou confiança do mercado e de investidores. Já os fundos enquadrados no 

artigo 8º, inciso I, “a” e inciso III continuam performando bem, dado o benchmark do exterior. 

Com relação artigo 8º, inciso II, alínea a, vimos o reenquadramento passivo em decorrência da 

desvalorização dos ativos da renda variável, voltando ao patamar de 19,59%, abaixo dos 20% 

previstos na Política de Investimentos, este Comitê de Investimentos mantém sua deliberação 

de não resgatar recursos ou fazer novos aportes neste artigo, conforme decidido em ata 

anterior, de modo a aguardar a ampliação do seu GAP. 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 melhor rentabilidade. Verificamos a 

possibilidade de inclusão de fundos no art. 9ºA, III, da Resolução 3922/1998, em pesquisa  junto 

ao sistema da Crédito e Mercado localizamos 4 fundos já analisados, de instituições financeiras 

distintas, mas todas previamente cadastradas neste RPPS, assim como o Banco do Brasil, em 

“live”, nos apresentou mais dois fundos, todos enquadrados no artigo acima (conforme Análises e 

Lâminas do Anexo III). Após estudo, este Comitê deliberou pela inclusão na carteira dos fundos 

citados nas planilhas de investimentos novos e realocação abaixo, assim como mantemos as 

aplicações no Itaú S&P 500. Reafirmamos 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 político e econômico brasileiro, um grande 

desafio que será ainda mais espinhoso com as eleições de 2022. 
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PROJEÇÃO DE DESPESAS: Este RPPS continua a deferir novas aposentadorias e pensões, 

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. 

APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Este Comitê delibera pela aplicação dos novos 

recursos, conforme detalhado na planilha abaixo, visando garantir a segurança e rentabilidade aos 

investimentos do RPPS: 

 

 
REMANEJAMENTOS: Considerando as orientações dos técnicos em investimentos das 

instituições financeiras ouvidas pelo Comitê de Investimentos, como Banco do Brasil, Banco 

Daycoval, Banco Santander e Banco Itaú, inclusive de acordo com os e-mails recebidos pela 

Diretoria Executiva, vide novamente o Anexo II, e após nesta data a Consultoria em Investimentos, 

na pessoa do Consultor Thiago Natario, este órgão compreendeu que os fundos com benchmark 

cuja duration seja mais longa, estão aumentando a rentabilidade negativa da carteira, notadamente 

em um cenário de aumento da taxa de juros, como o presente. Os fundos IMA-B5+, IRF-M e IMA-

B são antigos na carteira, se considerarmos todo o período de investimentos (anos de 

investimentos), os mesmos estão positivos, mas o RPPS precisa estar positivo em cada exercício, 

por esta razão, não haverá realização de prejuízo, até mesmo porque o recurso será reinvestido em 

outros fundos positivos neste ano e as alterações da carteira de investimentos entre os segmentos de 

aplicações previstos na Resolução 3.922/2010 e dentro dos limites aprovados na Política de 

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

Espécie Competência Data do Repasse Valor 

Folha de servidores ativos  Julho/21 20/08/2021 R$ 2.531.437,09 

Parcelamento 767/2016  Agosto/21 25/08/2021 R$ 131.215,25 

Parcelamento 237/2021  Agosto/21 25/08/2021 R$ 234.470,25 

Folha servidor cedido Julho/21 20/08/2021 R$  3.319,83 

Total Geral Recebido  R$ 2.900.442,42 

 
 
 

  

Fundo de Investimento CNPJ Enquadramento Legal Valor 

Itaú Private MM SP 500 BRL FICFI 26.269.692/0001-61 Art. 8º, III R$ 1.100.442,42 

Bradesco Instituc  FI Ações BDR Nível 1 21.321.454/0001-34 Art. 9ª A, III   R$ 900.000,00 

Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 Art. 9ª A, III R$ 900.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 2.900.442,42 
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Investimentos são coerentes e estão dentro da legalidade, assim como as alterações propostas visam 

trazer o melhor retorno possível, dentro do nível de diversificação adequado para a carteira neste 

momento. As alterações realizadas periodicamente em busca dos melhores retornos possíveis 

denotam uma gestão ativa por parte deste RPPS, empreendendo nossos melhores esforços em busca 

do objetivo da meta atuarial. Portanto, procederemos a novos remanejamentos, seguindo aqueles já 

iniciados no primeiro semestre, diminuindo a exposição nestes índices. Os fundos escolhidos para a 

transferência são:  BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I, Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI, 

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF, Safra S&P Reais PB FI Multimercado e Itaú Institucionais 

Legend RF LP FICFI, de modo que buscamos alternativas dentro da própria instituição financeira. 

É importante salientar que este Comitê entende manter a rentabilidade negativa destes fundos no até 

o final do ano não é adequado e financeiramente positivo ao RPPS, o que pode representar amarras 

a diminuir a rentabilidade da carteira de investimentos e nos afastar da meta atuarial em 2021. 

 

CONCLUSÃO: Recebemos da Diretoria Executiva um pedido do Conselho Fiscal de inclusão do 

CNPJ dos fundos de investimentos nas atas, deliberamos pela sua aprovação e inclusão a partir da 

presente. Os cupons de juros semestrais da CEF e do BB foram investidos no Caixa FI Brasil IDKA 

IPCA 2ª e no BB Perfil Renda Fixa Referenciado DI, respectivamente, pela Diretoria Executiva, 

atos já previstos em atas anteriores deste Comitê, os quais igualmente ratificamos neste momento. 

Submetemos as deliberações de investimentos à aprovação do Conselho de Administração, após, à 

Diretoria Executiva para cumprimento. Convidamos os suplentes do Comitê de Investimentos para 

participarem das próximas reuniões ordinárias, caso tenham interesse, informando o 

Remanejamentos 

De CNPJ Para CNPJ Valor 

IMA-B 5+ 

BB Ima-B 5+ TP FI RF 
Previd 

13.327.340/0001-73 
BB Ações ESG FI Ações 
BDR Nível I 

21.470.644/0001-13 2.000.000,00 

IRF-M 

Santander IRF-M TP FI 
RF 

13.455.197/0001-03 
Santander Instit Premium 
FIC RFDI 

02.224.354/0001-45 3.000.000,00 

Itaú Institucional IRF-M 
FIC RF 

 10.396.381/0001-23 
Itaú Instituc. Legend RF 
LP FICFI 

29.241.799/0001-90 2.500.000,00 

IMA-B 

Caixa Novo Brasil FIC 
RF Referen IMA-B LP 

10.646.895/0001-90 
Caixa Brasil Gestão 
Estratégica FIC RF 

23.215.097/0001-55 10.000.000,00 

Safra IMA FIC Renda 
Fixa 

10.787.822/0001-18 
Safra S&P Reais PB FI 
Multimercado 

21.595.829/0001-54 3.500.000,00 
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comparecimento a este Comitê, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, por telefone (19) 3837-

3517 ou pelo seguinte e-mail: tania.jaguarprev@jaguariuna.sp.gov.br. Seguem abaixo as datas das 

próximas reuniões. Por fim, solicitamos que a Diretoria Executiva peça análise do fundo Itaú 

Institucionais Legend RF LP FICFI junto à Consultoria antes de sua aplicação. Sem mais, por 

unanimidade, aprovamos a presente ata e encerramos a reunião ordinária. Eu, Tânia Candozini 

Russo, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 
Reuniões Ordinárias 

Comitê de Investimentos 
9h 

Data Dia da Semana 
23/08  segunda-feira 
23/09  quinta-feira 
21/10  quinta-feira 
18/11  quinta-feira 
15/11  quarta-feira 

 

 

 
 

Wagner Ferreira de Brito              Patrícia Dal’Bó de O. Verdi 
                        CPA-10                  CPA-10 

 
 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 

 
Convidada:  
 
 
 
Renata Aparecida Dias 
Diretora Administrativa-Financeira 


