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ATA DA 9ª 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 setembro 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 suplente 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), deliberação sobre as aplicações 

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

interno: As incertezas aumentam e tornam o cenário doméstico ainda mais desafiador em 

setembro. Na mesma semana de nossa reunião ordinária, haverá a do Comitê de Política 

Monetária (Copom) para decidir sobre a taxa básica de juros. É provável nova elevação. No 

mês passado, o próprio comitê afirmou que antevia outro ajuste de mesma magnitude na 

próxima reunião, e, na semana passada, o Presidente do Banco Central, Roberto Campos, 

afirmou que o Copom pode levar a Selic até onde for preciso para que se tenha uma 

convergência da meta no horizonte relevante. A reabertura da economia tem resultado em 

aceleração ampla e disseminada da inflação de serviços, a qual não tem sido acompanhada de 

arrefecimento em bens industriais. As perspectivas desfavoráveis para os núcleos de inflação 

em 2021 são ampliadas pela piora no cenário de energia elétrica e de alimentos. O IPCA-15 de 

setembro será divulgado na próxima sexta-feira, que ainda terá a divulgação pela Receita 

Federal dos dados de arrecadação referentes a agosto. Mesmo com o resultado abaixo das 

expectativas para o PIB no 2º Trimestre, o carrego estatístico continua alto (4,9%) e a taxa de 

poupança ainda é elevada (20,9%). Assim, o 2º semestre deve se beneficiar do elevado índice 

de poupança e, principalmente, de uma maior reabertura da economia em função da melhora 

do cenário pandêmico. No entanto, existem diversos riscos a serem monitorados até o final do 

ano que podem levar a um menor ritmo da atividade econômica. O mês de setembro, até o 

momento, acompanha o roteiro dos meses de julho e agosto, principalmente com relação a 

queda da bolsa de valores. As manifestações populares agendadas para 7 de setembro, ainda 
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que pacíficas, afetaram negativamente a Bolsa de Valores, no entanto, a carta aberta do 

presidente à nação, lida no dia 09/09, acalmou os mercados. O desafio do governo segue 

sendo o de liderar a discussão de forma a minimizar os danos à política econômica e fiscal. A 

Selic terminal está no patamar de 8,5%, até o momento. A instabilidade econômica continua 

em setembro, com a disparada da inflação e a diminuição do ritmo de investimentos graças às 

tensões entre os Poderes. Semanalmente, o Boletim Focus, do Banco Central, que mede as 

expectativas do mercado financeiro em torno da economia se mostra claudicante. Sinais 

preocupantes vem da China esta semana, com as notícias sobre a gigante do ramo imobiliário, 

Evergrande, que não realizou pagamentos de juros que venciam na segunda-feira para pelo 

menos dois de seus maiores credores bancários, o que deixa a incorporadora com enorme crise 

de caixa. A gigante do setor imobiliário agora é foco de investidores globais. Ativos de risco 

despencaram ao redor do mundo na segunda-feira, inclusive no mercado de criptomoedas, em 

meio a temores de que um colapso da Evergrande possa desencadear um contágio financeiro e 

frear o crescimento na segunda maior economia do mundo. O silêncio das autoridades 

chinesas sobre a situação da empresa preocupa investidores. Ontem (quarta-feira), 

o Ibovespa operava em forte alta em meio a um avanço na direção de um acordo para a crise 

da Evergrande. A gigante incorporadora chinesa disse que uma de suas unidades, a Hengda, 

fará o pagamento de cupons de seus títulos de dívida em yuans após acordo com seus 

credores. O dia foi marcado pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados 

Unidos. A expectativa nos EUA é de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros na 

banda entre 0% e 0,25% ao ano, mas traga alguma sinalização sobre quando começará a 

redução nas compras mensais de títulos que vem sendo realizadas para estimular a economia. 

Foi, também, instalada a Comissão que analisará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

dos precatórios. Na véspera, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e 

do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), animaram o mercado ao afirmarem que buscarão 

uma solução para o pagamento de precatórios e financiamento do Auxílio Brasil (o novo 

Bolsa Família) dentro da regra do teto de gastos. Da China também veio a informação de que 

o Banco Popular injetou mais liquidez no mercado por meio da compra de títulos de curto 

prazo de instituições comerciais para que os bancos tenham mais dinheiro em caixa. 
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PANORAMA ATUAL:  

A carteira do RPPS possui 36 fundos de investimentos, sendo 25 fundos em renda fixa, 9 

fundos em renda variável e 02 no exterior, na data base 31/08/2021. Agosto foi mais um mês 

de rentabilidade negativa, em porcentagem -0,73%. Em 2021, temos uma rentabilidade 

acumulada de R$ 449.216,44, um retorno acumulado de 0,18%, frente a uma meta atuarial 

acumulada de 8,79%, até 31/08/2021. Os fundos da carteira do RPPS que reagiram 

positivamente foram aqueles com os seguintes benchmarks: IRF-M 1, SELIC, CDI, IPCA, 

IMA-B 5 e IDKA 2, a renda variável continua a sofrer 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, 

e art. 9º-A III, continuam performando bem, dado o benchmark do exterior. Com relação 

artigo 8º, inciso II, alínea a, ainda que tenha ocorrido o reenquadramento passivo pelo 

segundo mês consecutivo, o Comitê de Investimentos mantém sua deliberação de não 

fazer novos aportes neste artigo, 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 setembro, em vista do cenário político e econômico, o 

Comitê deliberou por alocar os recursos novos buscando melhor rentabilidade. Verificamos a 

que os fundos enquadrados no art. 9ºA, III, da Resolução 3922/1998, mantém-se positivos 

caracterizando uma boa alternativa de diversificação e obtenção de melhor rentabilidade. Com 

as realocações do mês anterior, não temos margem suficiente para as aplicações no S&P 500, 

desta forma, os investimentos serão nos benchmarks BDR na renda variável e CDI na renda 

fixa. 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. 

PROJEÇÃO DE DESPESAS: Este RPPS continua a deferir novas aposentadorias e pensões, 

ampliando mês a mês as despesas de 2021. 
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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: 

 

 
CONCLUSÃO: Submetemos as deliberações de investimentos à aprovação do Conselho de 

Administração, após, à Diretoria Executiva para cumprimento. Sem mais, por unanimidade, 

aprovamos a presente ata e encerramos a reunião. Eu, Tânia Candozini Russo, lavrei esta ata, que 

vai assinada por mim e pelos demais membros e suplentes presentes. 

Membros 

 
 

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

 
 
 

Tânia Candozini Russo                 Renata Aparecida Dias 
   CPA-10        Diretora Administrativa-Financeira 
                                 Suplente  

REPASSES EM SETEMBRO/2021 – APLICAÇÕES EM SETEMBRO/2021 

Espécie Competência 
Data Prevista para o 

Repasse 
Valor 

Folha de servidores ativos  Agosto/21 20/09/2021 R$ 2.518.464,64 

Folha servidor cedido Agosto/21 20/09/2021 R$  3.319,83 

Parcelamento 767/2016  Setembro/21 25/09/2021 R$ 132.870,85 

Parcelamento 237/2021  Setembro/21 25/09/2021 R$ 237.649,53 

Total Geral Recebido R$ 2.892.304,85 

 
 
 

  

Fundo de Investimento CNPJ Enquadramento Legal Valor 

Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI 29.241.799/0001-90 Art. 7º, IV, a R$ 792.304,85 

Bradesco Instituc  FI Ações BDR Nível 1 21.321.454/0001-34 Art. 9ª A, III R$ 700.000,00 

Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 Art. 9ª A, III R$ 700.000,00 

BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I 21.470.644/0001-13 Art. 9ª A, III R$ 700.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 2.892.304,85 


