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ATA DA 10ª 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 21 de outubro 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 e Tânia 

Candozini Russo, membros, e Renata Aparecida Dias, suplente. 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: Brasil: O mês de outubro se iniciou com as notícias envolvendo o 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do BC, Campos Neto, e suas offshores em 

paraísos fiscais (Ilhas Britânicas), afetando a credibilidade de ambos os pilares da economia 

brasileira. De modo a conter a alta do dólar, novamente, vimos o Banco Central anunciar outro 

leilão de contratos de swap cambial, leilão de dólar no mercado à vista, em tentativas de aliviar a 

pressão no câmbio. O Tesouro fez leilão de títulos públicos NTN-Bs. As reuniões do Copom 

ocorrerão na próxima semana de terça (26) e quarta (27), logo, os membros do BC devem entrar 

em período de silêncio nos próximos dias. Em Brasília, está em discussão a votação em comissão 

especial da PEC dos precatórios. Por sua vez, a PEC que altera a composição do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) vem sendo debatida no Congresso Nacional e causando 

comoção em diversos setores, conforme informa a imprensa brasileira. Sobre a reforma 

administrativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse à imprensa que o governo não está 

fazendo força para a reforma administrativa e o relator da reforma do Imposto de Renda no 

Senado, Ângelo Coronel, planeja descartar tributação de dividendos, segundo a publicação Valor. 

A reforma do Imposto de Renda é considerada morta no Senado, segundo noticia a Folha. 

Também no Senado, foi aprovado projeto de subsídio para gás de cozinha, com recursos de 

dividendos da Petrobras à União, além de outros fundos previstos no Orçamento. No Estadão foi 

noticiado que a nova proposta para Auxílio Brasil prevê pagar R$ 400 até fim de 2022. Após o 

vazamento do relatório final da CPI, enquanto os senadores ainda trabalhavam e ouviam 

testemunhas, as acusações de genocídio e homicídio contra Bolsonaro foram retiradas do relatório. 

O mercado também poderá repercutir desdobramentos do relatório final da CPI da Covid. O Brasil 

registrou 390 mortes por covid-19 e 12.969 novos casos em 19/10, segundo dados do Ministério 
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da Saúde, e, conforme levantamento do time do BTG Pactual digital, 72,4% da população recebeu 

a primeira dose da vacina e 50,6% está imunizada. O site Infomoney, ontem, noticiou que o 

Ibovespa futuro abriu os negócios na quarta-feira (20) em queda depois do tombo do mercado 

acionário brasileiro nos negócios no dia 19/10, mas amenizou as perdas e passou a operar entre 

perdas e ganhos. Assim, se desenha uma sessão de cautela para o mercado, uma vez que os 

mesmos motivos que fizeram o índice à vista cair mais de 3% na véspera devem pautar os 

negócios da sessão de hoje. Nos últimos pregões, o Ibovespa tem se descolado do mercado 

internacional e agora a questão fiscal, que sempre rodeou a percepção dos investidores, ganha 

protagonismo. Ainda que o anúncio do Auxílio Brasil tenha sido adiado, por enquanto sem data 

nova para acontecer, cresce o sentimento de que é só uma questão de tempo para o governo 

romper o teto dos gastos. Sendo assim, parte do Auxílio Brasil, seria pago dentro do teto de gastos 

e parte fora, este fato vai provocar novas baixas na economia brasileira e afetar a 

rentabilidade dos fundos de investimentos para RPPS. Além de trazer um cenário caótico para 

o ano que vem: crescimento baixo, inflação alta e juros ainda maiores. A sinalização de programas 

sociais em 2022 acima do teto de gastos deteriora a credibilidade e eleva a aversão ao risco. Se a 

medida for confirmada, o Banco Central terá que revisar seu cenário fiscal básico para 2022 e 

provavelmente sinalizará uma política monetária mais apertada na reunião do Copom na semana 

que vem, conforme relatório disponibilizado na web pela XP. O Ministério da Agricultura do 

Brasil determinou na terça-feira (19) que os frigoríficos autorizados a exportar carne bovina para o 

mercado chinês suspendessem qualquer nova produção destinada ao país asiático, completando 45 

dias de suspensão das exportações. INTERNACIONAL: As Bolsas no exterior tiveram essa 

semana sessão levemente positiva, com investidores repercutindo resultados corporativos do 

terceiro trimestre, mas ainda de olho na alta da inflação e interrupções na cadeia de suprimentos. 

O S&P 500 futuro tem alta de 0,01% e o Stoxx Europe 600 sobe 0,01%. Na zona do euro, a 

inflação ao consumidor veio conforme o esperado, com uma alta de 0,5% em setembro. Petróleo 

recua, após atingir maior nível em sete anos. Cobre e níquel caem em Londres e minério de ferro 

tem baixa em Singapura. Os sinais de que a inflação em todo o mundo pode ser mais persistente 

do que o previsto, além da perspectiva do fim – em breve – das injeções de dinheiro nas 

economias desenvolvidas, ganharam tração nos últimos meses. Ao mesmo tempo, temores de 

calote de mais empresas do setor imobiliário chinês ajudaram a azedar os negócios mundo afora. 

A reviravolta no cenário global provocou mudanças também nas recomendações de algumas 

gestoras de patrimônio, que revisitaram planilhas e alteraram parte da carteira internacional, com 

https://www.infomoney.com.br/mercados/auxilio-fora-do-teto-abala-mercado-reforcando-percepcao-de-crescimento-baixo-e-juros-mais-altos/
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aumento de exposição na Europa e diminuição de posição em China. Algumas carteiras focadas 

nos Estados Unidos, ainda que o país siga entre as maiores alocações dos portfólios dos gestores, 

preferiram reduzir a exposição às ações de tecnologia americanas e dar preferência a setores que 

poderiam ser mais focados em gerar valor, e não crescimento. 

 

PANORAMA ATUAL:  

A carteira do RPPS possui 38 fundos de investimentos, sendo 25 fundos em renda fixa, 10 fundos 

em renda variável e 3 fundos no Exterior, na data base 30/09/2021. O total da carteira de 

investimentos para cálculo dos limites da Resolução é de R$ 237.504.246,95. Setembro se 

apresentou como o pior mês em termos de rentabilidade, deixando o acumulado no ano no 

negativo, em -0,73% no ano (janeiro a setembro). A rentabilidade acumulada de 2021 está em –

R$ 1.707.566,43, frente a uma meta atuarial de 10,45%, dados de 30/09. Os fundos da carteira do 

RPPS que reagiram positivamente foram CDI, IRF-M1, IMA-B 5, Inflação e IDKA 2, a renda 

variável e o investimento no exterior apresentaram rentabilidade negativa, principalmente em 

razão do acontecido com a gigante chinesa Evergrande, que abalou o mercado mundial, o que 

somado ao risco fiscal e político brasileiro, inflação galopante, constante aumento da taxa de juros, 

crise hídrica e demais fatores citados nesta ata, se apresentam como riscos não diversificáveis que 

abalaram a confiança no mercado e a dos investidores. 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, agora no final do ano deliberando por fundos para proteção e defesa da carteira. 

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

deliberou por alocar os recursos novos buscando segurança e proteção dos recursos novos. 

Reafirmamos nosso entendimento sobre 2021, projetando que dificilmente atingiremos a meta 

atuarial do RPPS, que poderá, inclusive, ser negativa em 2021, 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 em 2022. 

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) do Município e do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP, além dos dois 

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

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

rentabilidade aos recursos novos do RPPS: 

 

 

REMANEJAMENTOS: Considerando as orientações dos técnicos em investimentos das 

instituições financeiras ouvidas pelo Comitê de Investimentos, Banco Itaú e Banco do Brasil, e as 

orientações do consultor da empresa Crédito & Mercado, deliberamos por manter o remanejamento 

do IRF-M, pois, em sendo um fundo destinado a um cenário de queda de juros, os fundos 

discriminados na planilha abaixo, estariam na contramão do atual cenário de alta de juros. Desta 

forma, optamos por novos benchmarks, que buscam se beneficiar do aumento das taxas de juros, 

apresentam rentabilidade positiva no ano e serão remanejados dentro das próprias instituições 

financeiras, estão inseridos entre os segmentos de aplicações da Resolução 3.922/2010 e da Política 

de Investimentos 2021. Cabe observar, ainda, que estas movimentações quanto ao IRF-M vão 

proteger a carteira da volatilidade de 2022, por ser ano de eleições, estes fundos poderão manter a 

REPASSES EM OUTUBRO/2021 – APLICAÇÕES EM OUTUBRO/2021 

Espécie Competência Data do Repasse Valor 

Folha de servidores ativos  Setembro/21 20/10/2021 R$ 2.603.970,08 

Diferença  novas alíquotas 

Competência 08/2021 

Decreto 4332/2021 (5 dias da Folha) 

Agosto/21 20/10/2021 R$ 12.852,17 

Parcelamento 767/2016  Outubro/21 25/10/2021 R$ 133.383,86 

Parcelamento 237/2021  Outubro/21 25/10/2021 R$ 238.792,07 

Folha servidor cedido* Setembro/21 07/10/2021 R$ 3.319,83 

Diferença novas alíquotas 

Competência .08/2021 

Decreto 4332/2021 (5 dias da Folha)  

Agosto/21 07/10/2021 R$ 19,86 

Folha servidor cedido 

Diferença por pagamento a menor* 
Setembro 14/10/2021 R$ 99,28 

Total Geral Recebido R$ 2.992.437,15 

 

Fundo de Investimento CNPJ Enquadramento Legal Valor 

Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI 29.241.799/0001-90 Art. 7º, IV, a R$ 1.000.000,00 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71 Art. 7º, I, b R$ 500.000,00 

Bradesco Instit. FI Ações BDR Nível I 21.321.454/0001-34 Art. 9º- A, III R$ 500.000,00 

BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado 

DI Previdenciário 
13.077.418/0001-49 Art. 7º, IV, a R$ 492.437,15 

Santander IM-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 Art. 7º, I, b R$ 500.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 2.992.437,15 
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rentabilidade positiva, ainda que não busquem meta atuarial, o mesmo ocorrendo com o 

IBOVESPA, que terá parte do recurso reaplicado em fundos de renda variável e exterior, como 

medida de diminuição do risco Bolsa de Valores brasileira, bem como diversificação, além de 

proteção com relação às eleições de 2022. O remanejamento deve ser executado no primeiro dia 

útil de novembro, para que possamos verificar o fechamento de outubro e acompanhar o 

desenvolvimento dos remanejamentos dentro de um mês fechado. Se necessário, este Comitê se 

reunirá no início do mês seguinte, extraordinariamente, para reavaliar os remanejamentos. 

 

CONCLUSÃO: Submetemos as deliberações 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  

Remanejamentos 

De CNPJ Valor Para CNPJ Valor 

IRF-M 

Itaú Institucional 

IRF-M FIC RF 
10.396.381/0001-23 1.500.000,00 

Itaú Instituc. 

Legend RF LP 

FICFI 

29.241.799/0001-90 1.500.000,00 

Santander IRF-M 

TP FI Renda Fixa 

13.455.197/0001-

03 
2.500.000,00 

Santander IMA-B 5 

Premium FIC RF 
13.455.117/0001-01 2.500.000,00 

IBOVESPA 

Vinci Selection 

Equities Fi Ações 

13.327.340/0001-

73 
2.000.000,00 

BB Ações Bolsa 

Americana FI 

Ações 

36.178.569/0001-99 2.000.000,00 

Daycoval Ibovespa 

Ativo Fi Ações 

 13.155.995/0001-

01 
1.500.000,00 

Daycoval FI Ações 

Bdr Nível I 
34.658.753/0001-00 1.500.000,00 


