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ATA DA 2ª 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 16 de fevereiro de 2022, às 10h, 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, nomeados conforme Portaria nº 010/2022. 3. 

PAUTA: Cenário econômico semanal (Anexo I – Itaú Asset Management), Relatórios da 

carteira de investimentos – Posição em 31/01/2022 (Anexo II), Posição da carteira em 

10/02/2022 (Anexo III), Análise de lâminas de fundos de investimentos novos (Anexo IV), 

Avaliação inicial dos remanejamentos pela Consultoria (Anexo V), deliberação sobre as 

aplicações com os repasses do mês e remanejamentos para 2022. 4. ASSUNTOS 

TRATADOS: 03/02/2022 - INTERNACIONAL - Bolsas no exterior apresentam viés 

negativo, com destaque para a baixa de quase 2% do Nasdaq futuro, pressionado pelas ações 

da Meta Platforms, controladora do Google, com recuo de 19,2% no pré-mercado, após 

resultado do quarto trimestre de 2021. Spotify recua 8,4% também após resultados. Na zona 

do euro, a inflação ao produtor (PPI) subiu 2,9% em dezembro ante novembro, em linha com 

o esperado pelo mercado. O PMI composto caiu para 52,3 pontos em janeiro, de 52,4 pontos 

na prévia do mês e 53,3 pontos em dezembro. No Reino Unido, o PMI de serviços subiu para 

54,1 pontos em janeiro, de 53,6 pontos em dezembro, e acima do esperado pelo mercado. A 

Meta, controladora do Facebook, teve lucro líquido de US$ 10,29 bilhões (US$ 3,67 por ação) 

no quarto trimestre, queda de 8%, e receita de US$ 33,67 bilhões, alta de 20%. Os dados 

vieram abaixo do esperado pelo mercado e a empresa informou ainda guidance para o 

primeiro trimestre, com um faturamento líquido entre US$ 27 bilhões e US$ 29 bilhões, 

comparado com uma projeção de US$ 30,1 bilhão do mercado. Petróleo tem baixa de 1%. 

Metais oscilam em Londres e futuro do minério de ferro passa de US$ 140 em Singapura. 

BRASIL - O Copom subiu a Selic em 1,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano, conforme 

esperado, e retirou do comunicado o guidance de manutenção do ritmo de ajuste da taxa, 

sinalizando que a reunião de março não será acompanhada de ajuste da mesma magnitude. Na 

volta do Congresso, a Câmara aprovou ontem projeto que incentiva doação de empresas para 
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pesquisas sobre covid-19 e projeto que prevê punição para quem cometer infrações no trânsito 

e postar nas redes sociais. Não houve votação no Senado. Na sessão solene, o presidente Jair 

Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizaram 

que Congresso priorizará reformas, apesar do calendário mais curto por causa das eleições em 

outubro. O Brasil registrou 893 mortes por covid-19 e 172.903 novos casos ontem, segundo 

dados do Ministério da Saúde.  10/02/2022 – INTERNACIONAL - Os principais índices 

acionários no exterior operam de lado, na expectativa da divulgação da inflação ao 

consumidor dos EUA (CPI) de janeiro, com estimativa da Bloomberg de alta de 0,4% no mês 

e acima de 7% em 12 meses. O dado de inflação pode dar novos sinais ao mercado sobre o 

ritmo do aumento das taxas de juros pelo Fed. Além do CPI nos EUA, a agenda do dia teve 

pedidos de seguro-desemprego semanal, com estimativa de 230 mil novos pedidos. O 

presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, falou às 14h. O petróleo tem leve alta, com 

o WTI a US$ 89 o barril, antes da divulgação do relatório mensal de produção da Opep+, que 

sai às 9h. Metais avançam em Londres e minério de ferro em Singapura volta a subir acima de 

US$ 150, à medida que as expectativas de mais gastos com infraestrutura chinesa superam as 

tentativas das autoridades de conter o rali. BRASIL - O IBGE informou o volume de serviços 

em dezembro. O Tesouro faz leilão de LTNs e NTN-Fs. Em relação à PEC dos combustíveis, 

A Folha traz que governo busca alternativas e considera incluir cortes no diesel em projeto de 

lei já em tramitação no Senado. Segundo o Valor, a PEC dos combustíveis irá desonerar só o 

diesel e governo tenta aprovar projeto de lei que muda regra do cálculo do ICMS. O Senado 

aprovou PEC para que 70% dos recursos com outorgas de obras e serviços de transporte aéreo, 

aquático e terrestre da União sejam reinvestidos no próprio setor. O Senado também aprovou 

MP para planos de saúde oferecerem tratamento oral para o câncer. O Brasil registrou 1.264 

mortes por covid-19 - maior número desde 29/julho - e 178.814 novos casos confirmados 

ontem, segundo dados do Ministério da Saúde. 16/02/2021 – INTERNACIONAL - Bolsas na 

Europa estendem alta, enquanto futuros em NY operam próximos da estabilidade, com leve 

viés negativo. Na Ásia, bolsas fecharam com ganhos mais expressivos, em linha com o avanço 

ontem em NY. Mercado segue de olho na tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que teve 

alívio ontem, mas contrabalançada por uma postura de cautela do presidente americano Joe 

Biden. Ele disse que uma invasão russa segue possível e que os EUA ainda não verificaram as 
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informações de Moscou de que parte das tropas foi retirada da fronteira. Destaque hoje 

também para a ata do Fed, que pode dar sinais sobre o ritmo de aumento das taxas de juros. Na 

zona do euro, a produção industrial cresceu 1,2% em dezembro ante novembro, acima da 

projeção do consenso de alta de 0,1%. No Reino Unido, o índice de preços ao produtor (PPI) 

subiu 9,9% em janeiro ante mesmo mês de 2021 e o índice de preços ao consumidor (CPI) 

subiu 5,5% no mesmo período. Na China, o PPI desacelerou em janeiro, para uma alta de 

9,1% na comparação anual, ante 10,3% em dezembro e abaixo do esperado pelo mercado, de 

9,5%.  O petróleo volta a subir. Cobre e níquel avançam em Londres e minério de ferro 

também volta a apresentar valorização em Singapura, após recuos em três dias consecutivos. 

BRASIL - O Ibovespa registrou ontem seu sexto pregão consecutivo de valorização, 

acumulando em 2022 uma alta de 9,55%, com fluxo estrangeiro, que totaliza um saldo líquido 

de R$ 13,07 bilhões em fevereiro e de R$ 45,6 bilhões no ano no mercado secundário da B3, 

até o dia 11. Em Brasília, projetos para reduzir preços dos combustíveis devem estar na pauta 

do Senado. O presidente, Rodrigo Pacheco, disse que os projetos estão maduros para votação. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem audiência às 17h com a Frente Parlamentar do 

Biodiesel. Acontece hoje a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia, 

Vladimir Putin, em Moscou. O Brasil registrou 854 mortes por covid-19 e 120.549 novos 

casos ontem, segundo dados do Ministério da Saúde. Fiocruz vê tendência de melhora em 

ocupação de UTIs para Covid. (Mornig Call do Banco BTG Pactual). 

PANORAMA ATUAL: Data base 31/01/2022. 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$ 

251.918.767,32. Janeiro trouxe rentabilidade positiva para a carteira de investimentos, apesar 

da alta volatilidade na maior parte do mês, em reais R$ 640.617,78, em porcentagem 0,25%, 

frente a uma meta atuarial mensal de 0,94%. Diante de um ano eleitoral, bem como dos riscos 

de conflitos no exterior, aumento da taxa de juros americana, fragilidade da economia 

nacional, somada aos riscos políticos, fiscais e sociais do país, 2022 promete ser um ano 

desafiador. Por estes motivos o Comitê irá direcionar a maior parte dos recursos novos para a 

renda fixa, remanejar os fundos IRF-M e IMA-B 5+ para fundos que recuperem a 

rentabilidade positiva, e diminuir a exposição em renda variável apenas durante o período 
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eleitoral. 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: Conforme citado acima, os recursos novos serão alocados 

buscando segurança, proteção e rentabilidade, com investimentos na renda fixa, em grande 

parte, e na renda variável e exterior, pontualmente. 

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 janeito, folha mensal de janeiro do servidor cedido e da 

servidora licenciada, além do parcelamento.   

APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Para preservar os recursos novos, os mesmos 

serão direcionados ao índice CDI e a ativos com gestão efetivamente ativa, visando obtenção 

de rentabilidade positiva, 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. 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. Assim, os repasses serão investidos, conforme detalhado nas planilhas 

abaixo: 

 

* Valor da guia não está disponível na data desta reunião, devido a necessidade de sua antecipação para 

atender ao pedido do Conselho de Administração de envio da presente ata com três dias úteis de 

antecedência da reunião ordinária do referido Conselho. Desta forma, definimos que a prestação do 

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

 

 

REPASSES EM FEVEREIRO/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Janeiro/22 20/02/2022 R$ 3.419,11 

Repasse servidora licenciada Janeiro /22 20/02/2022 R$ 244,42 

Repasse Ente - servidora licenciada Janeiro/22 20/02/2022 R$ 627,94 

Parcelamento 237/2021  Fevereiro/22 25/02/2022 * 

Folha de servidores ativos  Janeiro/22 20/02/2022 R$ 1.780.379,54 

Total Geral Recebido 1.784.671,01 
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REMANEJAMENTOS: 

Neste início de ano, procederemos ao remanejamento da carteira visando diminuir a 

volatilidade durante o período eleitoral, conforme mencionado alhures: 

DE Valor PARA CNPJ 
Resolução 

4963/2021 

Remanejamentos Renda Fixa 

BB IMA-B 5+ TP RF FI  100% 
BB Prev RF Alocação Ativa 

Retorno Total 
35.292.588/0001-89 7º, I, b 

 

Santander IRF-M TP FI RF 

1.500.000,00 
Santander Instit. Prem FIC RF 

Refer DI 
02.224.354/0001-45 7º, III, a 

Restante 
Icatu Vanguarda Inflação RF 

Crédito Privado 
19.719.727/0001-51 7º, V, b 

Itaú IRF-M 

700.000,00 
Itaú Institucional Alocação 

Dinâmica FIC RF 
21.838.150/0001-49 7º, III, a 

Restante 
Itaú Institucional Global 

Dinâmico RF LP FIC 
32.972.942/0001-28 7º, III, a 

BB Alocação Ativa FIC RF 

Previd 
100% 

BB Prev RF Alocação Ativa 

Retorno Total 
35.292.588/0001-89 7º, I, b 

Bradesco Institucional IMA-

Geral FIC Renda Fixa 
100% 

Bradesco Premium FI Renda 

Fixa Referenciado DI 
03.399.411/0001-90 7º, III, a 

Remanejamento para diminuição da exposição em renda variável  durante as eleições 

Vinci Selection Equities FI 

Ações 
4.000.000,00 Vinci Valorem FIM  13.396.703/0001-22 10, I 

Daycoval Ibovespa Ativo FI 

Ações 
2.000.000,00 

Daycoval Alocação Dinâmica 

RF Refrenc 
12.672.120/0001-14 7º, III, a 

Remanejamento apenas quando o fundo ultrapassar o valor de R$ 600.000,00 por rentabilidade positiva 

APLICAÇÕES COM OS REPASSES – FEVEREIRO/2022 

Fundo de Investimento CNPJ 
Resolução 

4963/2021 
Valor a ser Aplicado 

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

GRCP + Repasses de 

Servidores Cedidos e 

Licenciados + 

Parcelamento 237/2021 

Itaú Instituc Global Dinâmico RF LP FIC 32.972.942/0001-28 7º, III, a 500.000,00 

Safra Executive 2 FI Renda Fixa 10.787.647/0001-69 Art. 7º, III, a 500.000,00 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71 Art. 7º, I, b 500.000.00 

Bradesco Premiun FI RF Referen. DI  Art. 7º, III, a 280.000,00 

Total Geral Aplicado 
GRCP + Repasses de Servidores 

Cedidos e Licenciados + Parcelamento 
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AZ Quest Ações FIC Ações 100% 
Itaú Institucional Global 

Dinâmico RF LP FIC   
32.972.942/0001-28 7, III, a 

 

Observamos que todos os fundos novos dependem da análise pela Consultoria Crédito e 

Mercado, logo, quando do efetivo remanejamento, as análises serão avaliadas para 

confirmação das alterações. Em caso de divergência, o remanejamento será suspenso até 

posterior reunião do Comitê.  

CONCLUSÃO: Ressaltamos que os investimentos com recursos novos e os remanejamentos  

serão realizados no dia seguinte ao da aprovação desta ata pelo Conselho de Administração, 

observando-se os prazos de cotização e as condições acima citadas. 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 

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 

 


