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ATA DA 12ª 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 15 de dezembro de 2021, às 14h, 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 Renata Aparecida Dias, suplente convidada. 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 e assuntos gerais. Esta ata 

contém anexos. 4. ASSUNTOS TRATADOS: Brasil: Novembro foi o pior mês para o índice 

Bovespa, encerrado aos 101.915 pontos, uma desvalorização de -1,53%, no pior fechamento 

deste ano. O principal índice do mercado acionário acumula perdas de -14,37%, no ano. O 

dólar, por sua vez, recuou -0,18% no mês, cotado a R$ 5,64. O mês foi marcado pelas 

incertezas fiscais em relação ao orçamento de 2022, além da descoberta da variação Ômicron 

da Covid-19, identificada primeiramente na África do Sul, provocando fechamento de 

fronteiras. O que se sabe é que a nova cepa é mais contagiosa, apesar de aparentemente menos 

ofensiva. Já este mês de dezembro, vimos taxa de câmbio fechar, dia 02, cotada a R$5,64/US$ 

(desvalorização de 1,5%), figurando entre os piores desempenhos na cesta com as 31 moedas 

mais negociadas no mundo, em meio às preocupações acerca do impacto econômico da 

variante Ômicron da COVID-19. Os dados de atividade econômica continuam fracos, 

especialmente após a divulgação do PIB do 3T21, que apresentou nova contração sequencial. 

Paralelamente, o Senado aprovou a PEC dos precatórios (PEC 23/2021), abrindo espaço de R$ 

120 bilhões para novas despesas do orçamento de 2022 (notadamente, para o Auxílio Brasil). 

Após o dia 08/12, as principais bolsas no exterior seguem com viés positivo, em meio ao 

otimismo de que o impacto econômico da Ômicron será menos drástico do que inicialmente 

temido, conforme noticiado pelas autoridades médicas da África do Sul. Os presidentes da 

Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciaram um acordo para sancionar a 

PEC dos precatórios. Ontem, foi noticiado que a Câmara aprovou, em primeiro turno, os 

trechos remanescentes da PEC dos precatórios. Contudo, ficou para hoje a votação dos 
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destaques e a aprovação em segundo turno. Hoje, o site Infomoney informou que 

o Ibovespa está no terceiro dia consecutivo de baixa, voltando a operar abaixo de 106 mil 

pontos. O mercado como um todo está em modo de espera, com as atenções voltadas às 

declarações do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que devem ser dadas no 

final da tarde do dia desta reunião. Termina hoje, também, a reunião do Comitê de Mercado 

Aberto (Fomc, na sigla em inglês) da autoridade monetária e, ainda que os juros americanos 

sejam mantidos em níveis historicamente baixos, o mercado acredita que o Fed vai acelerar a 

retirada de estímulos (tapering) à economia do país.  

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 30/11/2021. O total da carteira de investimentos para cálculo dos limites da Resolução é 

de R$ 240.635.907,93, posição de 30/11/2021. Novembro trouxe de volta a rentabilidade 

positiva da carteira de investimentos, diminuindo o acumulado negativo do ano de -2,57% 

(outubro) para -1,46% (novembro). Os fundos da carteira do RPPS que reagiram 

positivamente foram todos da renda fixa. A renda variável e os BDRs fecharam no vermelho 

em virtude das recentes notícias da nova cepa de Corona Vírus e da possibilidade de calote das 

empresas do ramo imobiliário chinês. A rentabilidade da carteira em novembro foi de R$ 

2.720.169,35 positivos, ou 1,14%, dados de 30/11/2021. 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 dos riscos Brasil e Exterior. 

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

Comitê deliberou por alocar os recursos novos buscando segurança e proteção. Conforme 

posicionamos em atas anteriores, 2021 vem se apresentando como um ano muito mais difícil 

do que 2020, algo que o Comitê, os especialistas e investidores do mercado não esperavam, 

com possibilidade de fechamento da carteira com rentabilidade negativa. 

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

ampliando as despesas de 2021. 

https://www.infomoney.com.br/tudo-sobre/ibovespa/
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PROJEÇÃO DE RECEITAS: Repasses das contribuições dos servidores e do ente (patronal 

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

licenciada e de dois parcelamentos. 

APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Mantendo o entendimento deste Comitê, 

esposado em atas anteriores, continuamos a preservar os valores dos recursos novos dos riscos 

políticos e fiscais que vem sofrendo 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. 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) e o 

GAP de cada segmento/benchmark que receberá recursos novos. Vale acrescentar que devido 

ao adiantamento da data desta reunião, devido à declaração de ponto facultativo de 20 a 

31/12/2021, o Comitê definiu os investimentos sem citar o valor do Parcelamento 237/2021, 

pois a guia somente será emitida pela Diretora Financeira do RPPS no final desta semana, já 

que não haverá expediente na Contabilidade e na Tesouraria do Município, de modo que o 

adiantamento da expedição da Guia se faz necessário para atender ao pedido da Secretaria de 

Finanças que encerrará as atividades, assim como este RPPS, no dia 17/12/2021. Pelo exposto, 

este Comitê delibera que em dezembro, os repasses serão investidos, conforme detalhado na 

planilha abaixo, visando garantir a segurança, proteção e rentabilidade aos recursos novos do 

RPPS: 

 

 

 

 

REPASSES EM DEZEMBRO/2021 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Novembro/21 20/12/2021 R$ 3.419,11 

13º servidor cedido Dezembro/21 20/01/2022 R$ 3.419,11 

Repasse servidora licenciada Novembro /21 20/12/2021 R$ 244,42 

Repasse Ente - servidora licenciada Novembro /21 20/12/2021 R$ 627,94 

Folha de servidores ativos  Novembro /21 20/12/2021 R$ 2.645.052,78 

Parcelamento 237/2021  Dezembro/21 25/12/2021  * 

Total Geral Recebido R$ 2.652.763,36 + Parcelamentos 
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Devido à declaração de pontos facultativos de final de ano, a reunião ordinária do Comitê foi 

antecipada para 15/12/21, contudo, a Diretoria Executiva precisa aguardar o sistema 

CADPREV-WEB liberar a guia com as atualizações do IPCA e juros, o que ocorre mais 

próximo ao dia do vencimento, ou seja, 25/12. Assim, o valor da guia do parcelamento será 

investido no BB Perfil FIC RF Refer. DI, bem como os valores das contribuições do servidor 

cedido e da servidora licenciada. A Prefeitura de Pedreira adiantou o repasse da contribuição 

sobre o 13º do servidor cedido, cujo recurso será aplicado no BB Perfil, assim como a GRCP de 

R$ 0,99 referente às penalidades pecuniárias não aplicadas na respectiva GRCP sobre o valor de 

R$ 19,86.   

REMANEJAMENTO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS: A Diretoria Executiva nos 

informou nesta data que o fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI está sem saldo 

suficiente para o pagamento do 13º salário, que se dará no próximo dia 17/12/2021. Desta 

forma, de modo a garantir recursos para o pagamento do décimo terceiro salário e das folhas de 

benefícios dos meses vindouros, e visando, ainda, o recebimento de maior retorno, definimos o 

resgate total do fundo BB IRF-M 1TP FIC Renda Fixa Previdenciário (1,78% de rentabilidade 

anual), benchmark tradicionalmente com rentabilidade inferior ao DI, e aplicação no fundo BB 

Perfil FIC RF Refer. DI (3,80% de rentabilidade anual), conforme relatório de retorno dos 

APLICAÇÕES COM OS REPASSES – DEZEMBRO/2021 

Fundo de Investimento CNPJ 
Resolução 

3922/10 

Valor a ser 

Aplicado 

BB Perfil FIC RF Refer DI Previdenc 13.077.418/0001-49 Art. 7º, IV, a 

R$ 3.419,11 

R$ 3.419,11 

R$ 244,42 

R$ 627,94 

Parcela 11/60 

Parcelamento 

237/21 

   R$ 145.052,78 

Santander Instit Prem FIC RF Refer 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 

BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I 21.470.644/0001-13 Art. 9º- A, III R$ 500.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 2.652.763,36 + Parcelamentos 
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investimentos da empresa Crédito & Mercado. Este remanejamento deve ser ratificado pelo 

Conselho de Administração, já que a Diretoria Executiva foi autorizada, nesta data, pelo Comitê 

a fazer as transferências visando o pagamento do 13º aos segurados no dia 17/12/2021.  

CONCLUSÃO: Reiteramos a solicitação ao Conselho de Administração para que defina as 

suas reuniões ordinárias de modo que remanesça 4 dias úteis antes do fim do mês, para que as 

movimentações financeiras ocorram dentro do mês em referência, à exceção de fundos que 

possuem cotização mais longa. Ressaltamos que as transferências podem ser feitas somente no 

dia seguinte ao da reunião ordinária, pois como as reuniões do Conselho de Administração são 

vespertinas e a maioria dos fundos da carteira de investimentos já estão fechados para novos 

aportes, impossibilitando realizar os investimentos no dia das reuniões. Por fim, submetemos as 

deliberações desta ata 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 
         

                             
 

 

 

 

 

Tânia Candozini Russo                  Renata Aparecida Dias 
    

                         


