
 

 1 de 6 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 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 20 de janeiro de 2022, 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, Renata Aparecida 

Dias e Tânia Candozini Russo (Anexo I – Portaria 010/2022). 3. PAUTA: Cenário econômico 

(Anexo II), análise do comportamento da carteira (Anexo III), deliberação sobre as aplicações 

financeiras para o repasse do mês e assuntos gerais. Esta ata contém três anexos. 4. 

ASSUNTOS TRATADOS: O Ibovespa acumulou queda de -2,01% ao longo da primeira 

semana do mês, encerrando a sexta-feira 07/01 cotado aos 102.720 pontos, mostrando que está 

sem forças para se descolar da tendência negativa das bolsas globais após a alta dos títulos 

públicos americanos. Aqui vale citar que, apesar do momento de queda ser oportuno para 

novas aplicações, no panorama atual e agravado pelas eleições, o movimento de aplicação em 

títulos curtos de renda fixa (IKDA 2 e IMA-B 5), CDI e BDR vem se mostrando uma 

importante estratégia para proteger os recursos novos da alta volatilidade do mercado de renda 

variável. O início do ano trouxe aumento da volatilidade e nova rentabilidade negativa para a 

Carteira do JaguarPrev de forma geral. O dólar acumulou queda de -2,47% ao longo da 

semana passada (10 a 14/01), encerrando a sexta-feira cotado em R$5,53, refletindo o alívio 

dos investidores em relação ao tom menos duro das declarações de Powell sobre o ritmo da 

redução do balanço do Fed, assim como a respeito dos dados de inflação nos EUA dentro do 

esperado. Nesta semana (17 a 19/01), no Brasil, os dados da atividade econômica foram 

divulgados no dia 17 e devem tirar o ritmo dos negócios, a sequência positiva de dados do 

varejo e serviços na última semana elevam as expectativas dos investidores. A proximidade da 

temporada de balanços do 4T21 também chama atenção. Em Brasília, as discussões por 

reajustes de servidores seguem no foco, juntamente com os movimentos dos possíveis 

candidatos a corrida presidencial desse ano. Guedes e Bolsonaro participaram do lançamento 

do Circuito de Negócios Agro Banco do Brasil Etapa 2022. O Brasil teve 97.986 novos casos 

de covid-19 em 24 horas, apesar do forte crescimento do número de casos a curva de 

complicações segue estável. Já no exterior, os principais índices acionários iniciam a semana 
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em leve alta com a possível redução de liquidez dado feriado de Martin L. King nos EUA. 

Destaque na Ásia para o banco central da China que afrouxou a política monetária para 

combater uma desaceleração econômica. Com mais uma onda de covid ainda impactando os 

mercados, os investidores procuram sinais nos resultados corporativos ao longo da semana 

para manter o apetite a risco. Foi divulgada a inflação de 2021, superando os dois dígitos, 

fechou em 10,06%. O índice IPCA-15 de dezembro teve alta de 0,73%, um avanço maior do 

que o esperado pelo mercado, mostrando que o índice seguirá pressionado em 2022. O BC, na 

última reunião de 2021, elevou a Selic para 9,25%, com previsão de nova alta em fevereiro de 

2022. A meta de 3,75% para o ano de 2021, com banda máxima de 5,25% foi rompida. Em 

carta aberta ao Conselho Monetário Nacional, o Banco Central destacou pressões vindas do 

exterior por parte de câmbio, commodities e gargalos na produção de bens, assim como 

pressões internas relacionadas à crise hídrica vivenciada este ano. O PIB recuou -0,1%t/t no  

3ºT21, este recuo, somado ao do 2ºT2021 caracteriza recessão técnica. No dia 18/01, segundo 

a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a proporção de 

brasileiros endividados encerrou o ano de 2021 em patamar recorde. Em dezembro, 76,3% 

possuíam dívidas, maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2010, de acordo com 

os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Pandemia: o 

site Infomoney noticiou em 18/01 que devido ao aumento do número de pessoas 

infectadas pela variante ômicron e pelo vírus influenza, a quantidade de testes para detecção 

destes casos caiu consideravelmente. Em mais da metade dos laboratórios privados do estado 

de São Paulo só há testes suficientes para sete dias – ou menos, segundo pesquisa feita pelo 

Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Sindhosp). A 

pesquisa ouviu 111 laboratórios privados entre os dias 10 e 14 de janeiro. Informou o site de 

notícias, também, que servidores de mais de 40 categorias pretendiam ir às ruas prometendo 

paralisar temporariamente alguns órgãos federais em protesto ao governo do presidente da 

República, Jair Bolsonaro, na tentativa de reajuste salarial e reestruturação de carreiras. No 

entanto, notícias de hoje, 19/01 mostraram que a mobilização teve baixa adesão, atribuída ao 

aumento da transmissão do coronavírus e de férias dos servidores, segundo os respectivos 

sindicatos. Na iniciativa privada, onde não há privilégio como a estabilidade, os reajustes nos 

últimos anos também não recompuseram a inflação. 

https://www.infomoney.com.br/tudo-sobre/flurona/
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PANORAMA ATUAL: Data base 31/12/2021. A carteira do RPPS possui 37 fundos de 

investimentos, sendo 24 fundos em renda fixa, 10 fundos em renda variável e 3 fundos 

exterior. O total da carteira de investimentos para cálculo dos limites da Resolução é de R$ 

245.629.504,31. Dezembro trouxe nova rentabilidade positiva para a carteira de investimentos, 

em reais R$ 3.127.874,05, em porcentagem 1,29%, frente a uma meta atuarial mensal de 

1,16%, diminuindo o acumulado negativo do ano de -1,46% (novembro) para -0,19 

(dezembro). Todos os fundos da carteira do RPPS apresentaram rentabilidade positiva, à 

exceção de três fundos de Renda Fixa: Itaú Institucionais Legend FIC RF, Safra IMA FIC RF 

e BB IMA-B 5+ Títulos Públicos FI RF. No ano, a carteira fechou com rentabilidade negativa 

de -R$ 325.963,68, em porcentagem -0,19%, frente a uma meta atuarial mensal de 14,97%. 

Apesar de bem posicionados, como mostram os resultados de novembro e dezembro, os 

fundos de investimentos não resistem ao risco sistêmico (não diversificável). Citamos no item 

anterior a fragilidade da economia nacional, que somada aos riscos políticos, fiscais e sociais 

do país, se tornaram um desafio difícil de ser superado. 2022 não promete ser melhor, 

principalmente em decorrência do cenário eleitoral, é importante destacar a enorme influência 

das eleições no aumento da volatilidade, principalmente dos fundos atrelados à bolsa de 

valores. Desta forma, cautela continua a ser a palavra de ordem e a diversificação um dos 

pilares para obtenção de melhores resultados em 2022.   

NOVOS INVESTIMENTOS: Em janeiro, o Comitê deliberou por alocar os recursos novos 

buscando segurança e proteção. Iniciaremos 2022 com investimentos na renda fixa, em grande 

parte, e na renda variável e exterior, buscando diversificação e fundos que conseguiram 

apresentar boa performance em 2021 e que podem repetir a positividade em 2022. 

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

ampliando as despesas mensalmente. 

PROJEÇÃO DE RECEITAS: Repasses das contribuições dos servidores e do Município 

(patronal e déficit), folha mensal de dezembro e 13º salário, folha mensal de dezembro do 

servidor cedido e da servidora licenciada, além do parcelamento restante. A guia do 13º do 

servidor cedido ao Município de Pedreira foi paga com antecedência, no mês de dezembro de 

2021. Já o 13º parcial da servidora licenciada foi pago pela Prefeitura, junto à guia das 

contribuições de Dezembro e do 13º Salário.   
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APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Mantendo o entendimento deste Comitê, 

esposado em atas anteriores, continuamos a preservar os recursos novos e a manter a 

diversificação dos investimentos, a maior parte dos recursos será direcionada, na renda 

variável, ao índice CDI, uma alternativa para manter a rentabilidade positiva em 2022, que se 

apresenta com menor volatilidade diante dos riscos de mercado e eleições, assim como o 

IDKA 2 e IMA-B 5, índices compostos por papeis de curto prazo, igualmente menos voláteis 

para o cenário atual, e na renda variável e exterior, por meio dos índices S&P 500 e BDR, 

respectivamente, buscando meta atuarial. As instituições que receberão os investimentos 

foram escolhidas por apresentarem os fundos com melhor performance, tendo sido observado 

o VaR (Value at Risk – indicador de risco) e o GAP de cada segmento/benchmark. 

Incluiremos mensalmente uma parcela dos recursos novos para o fundo BB Perfil 

Referenciado DI, de modo que não faltem recursos durante o ano no fundo utilizado para o 

pagamento das obrigações deste RPPS, o que será acompanhado pelo  Comitê, o BB Perfil ref. 

DI possui, conforme dados de acompanhamento diário disponibilizados pelo sistema da 

Crédito & Mercado (19/01/2022), o valor de R$ 5.156.254,65, permitindo o pagamento de, 

aproximadamente, 9 (nove) folhas de benefícios, se considerarmos o valor médio de 550 mil 

cada. Pelo exposto, este Comitê delibera que, em janeiro/2022, os repasses serão investidos, 

conforme detalhado nas planilhas abaixo, visando garantir a segurança, proteção e 

rentabilidade aos recursos novos do RPPS: 

 

 

* Valor da guia disponível apenas após a realização desta reunião, desta forma, definimos que este repasse 

será direcionado ao fundo BB Perfil Ref. DI, conforme planilha abaixo. 

 

 

REPASSES EM JANEIRO/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

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

Repasse servidora licenciada Dezembro /21 20/01/2022 R$ 244,42 

Repasse Ente - servidora licenciada Dezembro /21 20/01/2022 R$ 627,94 

Parcelamento 237/2021  Janeiro/22 25/01/2022 * 

Folha de servidores ativos e Folha do 

13º Salário 
Dezembro /21 

20/01/2022 
R$ 5.961.678,53 

Total Geral Recebido R$ 5.965.970,00  
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CUPONS DE JUROS, PARCELAMENTOS, PENALIDADES PECUNIÁRIAS E 

OUTROS VALORES QUE VENHAM A SER REPASSADOS AO RPPS: Fica a Diretoria 

Executiva autorizada a investir os valores depositados a título de cupom de juros, prestação 

mensal do parcelamento celebrado com o Município, eventual pagamento de penalidades 

pecuniárias em guia separada, devoluções e outros valores de pequena monta, que venham a 

ser depositados em sua conta corrente, durante o ano de 2022, no fundo BB Perfil FIC RF 

Referenciado DI, para manter ativo e em constante evolução o fundo que se destina ao 

pagamento da folha de benefícios, de modo que não faltem recursos para o cumprimento de 

suas obrigações. 

CONCLUSÃO: Ressaltamos que os investimentos com recursos novos serão realizados no 

dia seguinte ao da aprovação desta ata pelo Conselho de Administração, pois a maioria dos 

fundos que compõem a carteira de investimentos fecham para novos aportes no período da 

tarde, momento em que ocorrem as reuniões do referido conselho. Por fim, submetemos as 

deliberações desta ata à aprovação do órgão máximo de decisão do RPPS, após, à Diretoria 

Executiva para cumprimento. Sem mais, por unanimidade, aprovamos a presente ata e 

APLICAÇÕES COM OS REPASSES – JANEIRO/2022 

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 

Repasses dos 

Servidores Cedidos, 

Licenciados e 

Parcelamento 

BB Perfil FIC RF Refer DI Previdenc. 13.077.418/0001-49 Art. 7º, IV, a R$ 761.678,53 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71 Art. 7º, I, b R$ 1.000.000,00 

Santander Instit. Prem FIC RF Refer DI 02.224.354/0001-45 Art. 7º, IV, a R$ 1.200.000,00 

Santander IM-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 Art. 7º, I, b R$ 1.000.000,00 

BB Ações Bolsa Americana FI Ações 36.178.569/0001-99 Art. 8º , II, a R$ 600.000,00 

Itaú Private S&P500 BRL Fic Multim  26.269.692/0001-61 Art. 8º, III R$ 200.000,00 

Bradesco Instit. FI Ações BDR Nível I 21.321.454/0001-34 Art. 9º A, III R$ 600.000,00 

Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 Art. 9ª A, III R$ 600.000,00 

Total Geral Aplicado 

R$ 5.961.678,53 + Repasses de 

Servidores Cedidos e Licenciados + 

Parcelamento 
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encerramos a reunião. Eu, Tânia Candozini Russo, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e 

pelos demais membros e presentes. 

 
 

 

 

Wagner Ferreira de Brito                           Renata Aparecida Dias 
         

                                        
 

 
 

Tânia Candozini Russo 
 

 


