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ATA DA 11ª 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 novembro 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 e Tânia Candozini Russo, membros, e 

Renata Aparecida Dias, suplente. 3. PAUTA: Cenário econômico (Anexo I), análise do 

comportamento da carteira (Anexo II), apreciação dos fundos de investimentos das instituições 

financeiras públicas e privadas, deliberação sobre as aplicações financeiras para o repasse do mês, 

reanálise sobre  remanejamentos e assuntos gerais. Esta ata contém anexos. 4. ASSUNTOS 

TRATADOS: Brasil: As pressões por despesas além do teto de gastos, que antes eram incertas 

agora se tornaram um fato. No rol de medidas, até a mudança de indexador do teto foi proposta 

pelo poder Executivo de forma a acomodar essa pressão e fazer com que o aumento de gastos seja 

efetivado. Isso trouxe uma piora adicional para o nosso cenário, uma vez que para ancorar as 

expectativas e evitar uma aceleração inflacionária, o Banco Central teve que acelerar o aumento da 

taxa de juros e elevar a taxa de juros no final do ciclo. As últimas leituras de inflação seguiram em 

níveis extremamente elevados e a perspectiva à frente piorou. Pressões inflacionárias seguem 

amplamente disseminadas, com destaque tanto para segmentos voláteis, como alimentos e energia, 

quanto para os núcleos de inflação, que seguem sem dar sinais de desaceleração. No longo prazo, 

riscos domésticos e externos para o cenário têm aumentado. Câmbio mais depreciado em meio a 

enfraquecimento da estrutura fiscal. A volatilidade do câmbio tende a permanecer bastante elevada 

nos próximos meses em função dos riscos decorrentes do cenário de eleição geral no Brasil. Do 

lado do Balanço de Pagamentos, em linhas gerais, os dados continuam apontando para baixa 

vulnerabilidade externa, com o déficit em transações correntes baixo e financiado com folga pelo 

IDP e volume elevado de reservas internacionais. Contudo, o fluxo de dólares para o País nos 

próximos meses não tende a ser tão favorável como foi até meados do 3T21 em função do 

enfraquecimento do arcabouço fiscal e dos riscos adicionais que o cenário eleitoral traz. 

Credibilidade do teto em xeque. Com demandas por novos gastos muito maiores do que o espaço 

existente, o Executivo e sua base política avançam em mudanças na estrutura fiscal que 

possibilitarão acomodar R$108 bilhões em novas despesas dentro do teto. Mais do que o aumento 

do gasto primário em 2022, o afrouxamento circunstancial da regra do teto coloca em xeque a 

credibilidade da âncora fiscal brasileira, com reflexos nas condições financeiras e no crescimento. 
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O Copom optou por elevar a taxa Selic em 150 pontos-base em sua reunião de outubro, levando a 

taxa básica para 7,75% a.a., conforme esperado pelo mercado. Dito isso, assim como nos últimos 

meses, os riscos de alta permanecem, a depender dos sinais da política fiscal da atual 

administração e do comportamento das expectativas de inflação. O resultado ruim dos serviços se 

soma aos resultados também abaixo do esperado para a indústria e para o comércio. A piora que 

ocorreu em outubro ainda não está sendo capturada pelos números de atividade. Estes resultados 

sugerem maior desaceleração da economia para os próximos meses. De fato, a queda na maioria 

dos segmentos de serviços e a desaceleração dos serviços prestados às famílias sugere que a 

recuperação cíclica está ficando para trás. Além disso, o aumento da inflação e a piora recente do 

cenário por conta das possíveis mudanças de regras fiscais são vetores negativos que se somam a 

uma atividade econômica em desaceleração. As estatísticas para o 4Tri está negativo para todos os 

setores conforme reportado pelo IBGE: indústria, comércio e serviços. O IPCA de outubro 

registrou alta de 1.25% m/m (10.67% a/a), acima da mediana das expectativas de mercado (1.06% 

m/m), registrando o maior valor para o mês de outubro desde 2002. O IPCA está sendo revisado 

pelo mercado para cima devido às surpresas no resultado de outubro, com destaque para bens 

industriais, e devido à piora acentuada nas coletas de combustíveis, que seguem indicando um 

repasse elevado dos reajustes recentes da Petrobras. A inflação deve se manter pressionada em 

novembro, embora com alguma desaceleração explicada por alimentos, passagens aéreas e 

descontos de Black Friday, mas a pressão baixista desses segmentos será parcialmente 

compensada por uma forte aceleração dos combustíveis. AMBIENTE INTERNACIONAL Após 

longa negociação, e uma espera por várias semanas, o pacote fiscal com gastos em infraestrutura 

foi finalmente aprovado pelos congressistas norte-americanos. O pacote prevê US$ 550 bilhões 

em novos gastos e contou com apoio bipartidário. Agora, falta negociar o novo pacote fiscal com 

foco em gastos sociais. Membros do partido democrata considerados mais “moderados” estão 

sendo mais cautelosos ao aprovar novos estímulos, julgando que a economia já está muito 

aquecida e a inflação muito alta, de forma que os novos gastos podem causar ainda mais pressão 

sobre os preços. Na Europa, o aumento de contaminações por COVID-19 vem preocupando, 

embora as mortes sigam contidas. Por enquanto, vimos a Holanda voltar a impor algumas medidas 

restritivas, mas o risco é que a situação piore com a chegada do inverno. As medidas, por 

enquanto, são leves e não devem ter impacto econômico relevante, mas ainda é um risco que vem 

sendo monitorado de perto pelos mercados. No âmbito econômico global, o foco segue na 

inflação. Nos EUA, os preços ao consumidor (CPI) de outubro voltaram a acelerar, ficando acima 
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do consenso de mercado. Na China, a inflação também acelerou em outubro, principalmente nos 

preços ao produtor, que subiram 13,5% a/a, maior variação desde 1995. Estes resultados apontam 

para uma continuidade no impacto inflacionário de restrições de oferta ainda em curso, e podem se 

traduzir em mais pressões de custos (e logo de inflação) para a economia brasileira. Nos mercados 

financeiros globais, as principais bolsas tiveram performance mista na semana. As bolsas norte-

americanas S&P e Nasdaq tiveram queda, enquanto as europeias subiram. O dólar encerrou a 

semana em alta frente às moedas de países de G10. 

PANORAMA ATUAL: Atualmente, 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 

31/10/2021. O total da carteira de investimentos para cálculo dos limites da Resolução é de R$ 

235.496.110,62, posição de 31/10/2021. Outubro se apresentou como o pior mês em termos de 

rentabilidade, até o fechamento desta ata, aumentando o acumulado negativo do ano em -2,57% 

no ano (janeiro a outubro). Os fundos da carteira do RPPS que reagiram positivamente fora 

unicamente o CDI, da renda fixa, e o BDR, no exterior. Após um sofrível mês de outubro, em 

novembro vimos a rentabilidade parcial da carteira atingir o valor de R$ 3.919.224,55 positivos, 

ou 1,66%, dados de 17/11/2021, extraídos do sistema da Crédito e Mercado, Anexo III. Contudo, 

não podemos considerar uma posição definitiva, pois até o final do mês não há garantias de que o 

fatores políticos, sociais ou econômicos afetem o mercado. 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 este Comitê decide por manter os novos recursos em 

fundos protetores da carteira diante do risco Brasil. 

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. 

Conforme posicionamos em atas anteriores, 2021 vem sendo um ano mais difícil do que 2020, 

com possibilidade de fechamento com rentabilidade negativa. 

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, do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP e da servidora licenciada, 

segundo nos informou a Diretoria Executiva (P.A. nº 16.808/2021), além dos dois parcelamentos. 
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APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Este Comitê recebeu a informação da Diretoria 

Executiva que, na data de 10/11/2021, o fundo Itaú Institucional Legend RF LP FICFI fechou para 

novos aportes (Anexo IV). Em continuação ao entendimento deste Comitê esposado em atas 

anteriores, de modo a preservar os valores dos recursos novos dos riscos políticos e fiscais que 

sofre a economia brasileira, a maior parte dos recursos será aplicada nos índices CDI, uma 

alternativa para manter a rentabilidade positiva em 2021, assim como o IDKA 2 e IMA-B 5, com 

diversificação no exterior, por meio do índice BDR, de modo a equilibrar nossos investimentos na 

bolsa brasileira com investimentos no exterior, e vice versa. As instituições que receberão os 

investimentos foram escolhidas por apresentarem o fundo com melhor performance, tendo sido 

observado o VaR (Value at Risk – indicador de risco). Pelo exposto, este Comitê delibera que em 

novembro, os repasses serão investidos, conforme detalhado na planilha abaixo, visando garantir a 

segurança, proteção e rentabilidade aos recursos novos do RPPS: 

 

REPASSES EM NOVEMBO/2021 – APLICAÇÕES EM NOVEMBRO/2021 

Espécie Competência Data do Repasse Valor 

Folha servidor cedido Outubro/21 20/11/2021 R$ 3.419,11 

Repasse servidora licenciada* Outubro/21 20/11/2021 R$ 244,42 

Repasse Ente - servidora licenciada* Outubro/21 20/11/2021 R$ 627,94 

Folha de servidores ativos  Outubro/21 20/11/2021 R$ 2.596.202,72 

Parcelamento 767/2016  Novembro/21 25/11/2021 **  

Parcelamento 237/2021  Novembro/21 25/11/2021  ** 

Total Geral Recebido R$ 2.600.494,19  + Parcelamentos 

* Em conformidade com o P.A. 16.808/2021 

** Até o fechamento desta ata, os valores ainda não estavam disponíveis, pois a Diretoria Executiva precisa 

aguardar o sistema CADPREV-WEB liberar as guias com as atualizações do IPCA e juros, o que ocorre mais 

próximo ao dia do vencimento. Assim, os valores das guias serão investidos ao BB Perfil FIC RF Refer. DI. 

 

Fundo de Investimento CNPJ Resolução 3922/10 Valor 

BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado 

DI Previdenciário 
13.077.418/0001-49 Art. 7º, IV, a R$ 100.494,19  

BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado 

DI Previdenciário 
13.077.418/0001-49 Art. 7º, IV, a 

Valores Parcelamentos 

767/16 e 237/21 

Santander Institucional Premium FIC 

Renda Fixa Referenciado DI 
02.224.354/0001-45 Art. 7º, IV, a R$ 500.000,00 

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

Santander IM-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 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 

Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 Art. 9º- A, III R$ 500.000,00 

Total Geral Aplicado R$ R$ 2.600.494,19 + Parcelamentos 
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CONCLUSÃO: Junto à presente encaminhamos a 2ª Ata da Reunião Extraordinária realizada em 

03/11/2021 (Anexo V), prevista na 10ª Ata deste Comitê, para reavaliação do remanejamento da 

renda variável, pois este órgão acompanha semanalmente a posição da carteira de investimentos, 

que vinha em forte queda na segunda quinzena de outubro, devido aos fatores políticos, fiscais e 

econômicos divulgados pela mídia brasileira. Este Comitê participou de reuniões com técnicos das 

instituições Daycoval e Dolar Bills, verificou o fechamento da rentabilidade da carteira no mês de 

outubro pelo sistema da Crédito & Mercado, que se mostrou a pior do ano, assim, não sendo 

oportuno naquele momento resgatar os recursos, mesmo que para remanejamento, devido a 

rentabilidade negativa tão acentuada, desta forma, suspendemos o remanejamento da renda variável 

até ulterior análise. 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. 

 

 

 

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  


