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ATA DA 3ª 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 18 de março de 2022, 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, Renata Aparecida 

Dias e Tânia Candozini Russo, nomeados conforme Portaria nº 010/2022. 3. PAUTA: Cenário 

econômico semanal (Anexo I – BTG Pactual – Morning Call), Relatórios da carteira de 

investimentos – Posição em 28/02/2022 (Anexo II), Posição da carteira em 16/03/2022 

(Anexo III), Deliberação sobre as aplicações com os repasses do mês. 4. ASSUNTOS 

TRATADOS: 07/03/2022 INTERNACIONAL - A semana inicia com desvalorização das 

Bolsas no exterior, em meio à alta das commodities, com o petróleo Brent atingindo US$ 139 

o barril na máxima, e expectativa de impacto sobre a já elevada inflação global. O S&P 500 

futuro tem baixa de 1,4%, o Stoxx Europe 600 cai 3,1%, o Nikkei -2,9% e o Shanghai -2,2%. 

O governo do presidente americano Joe Biden avalia se banirá a importação de petróleo e 

produtos energéticos russos e, no fim de semana, autoridades dos EUA se reuniram com 

autoridades da Venezula para permitir que o petróleo bruto do país volte ao mercado 

internacional, uma iniciativa que faz parte da estratégia para aliviar os preços, que dispararam 

com a guerra na Ucrânia. Na China, as exportações cresceram 16,3% de janeiro a fevereiro 

deste ano e as importações aumentaram 15,5%. Os dados representaram uma desaceleração 

ante dezembro, quando as exportações subiram 20,9% e as importações 19,5%, mas vieram 

acima das projeções do mercado. O Bitcoin recua 2,5%, a US$ 37,9 mil, em meio à fuga de 

investidores dos ativos de risco com a volatilidade causada pela guerra na Ucrânia. BRASIL - 

A alta das commodities é favorável ao Ibovespa, fortemente composto por esse tipo de papel, 

como Vale, CSN, Petrobras, entre outras. Porém, essa valorização tem reflexos na inflação e 

na curva de juros. No pré-mercado de Nova York, o EWZ, principal ETF brasileiro, cai 

2,01%. Entre os principais ADRs, o da Vale avança 4,3%, o da Petrobras vinculado à ação ON 

(PBR) sobe 3% e o atrelado à PN (PBR.A) tem alta de 4,25%. O presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco, defende urgência na votação dos projetos de leis sobre combustíveis, que 

devem entrar na pauta nesta semana. O governo estuda adoção de novo programa de subsídio 
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aos combustíveis, nos moldes daquele feito em 2018 por Michel Temer, publica o Estadão. Na 

agenda do dia, relatório Focus e PMI composto e de serviços de fevereiro, às 10h, com 

estimativa da Bloomberg de 52,8 pontos. Na semana, destaque para produção industrial de 

janeiro na quarta-feira, vendas no varejo na quinta-feira e IPCA de fevereiro na sexta-feira.  

(Mornig Call do Banco BTG Pactual). 15/03/2022 - Semana complicada para o Ibovespa, mas 

positiva para o câmbio. O Ibovespa encerrou a semana em queda de -2,4%, em 111 mil 

pontos, refletindo o desacordo entre a Rússia e a Ucrânia. Já o dólar teve apenas 0,3% de 

queda, sendo cotado a R$ 5,05 no fim da semana. A Petrobrás anunciou aumento de 18,8% na 

gasolina e de 14,9% no preço do diesel. A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do 

projeto que determina que os estados e o Distrito Federal adotem uma alíquota única de ICMS 

sobre cada combustível, e que essa cobrança do imposto seja um valor fixo sobre o litro deles. 

A produção industrial do Brasil caiu -2,4% em janeiro, com destaque a queda na fabricação de 

veículos automotores. Por outro lado, as vendas do varejo subiram 0,8%, resultado acima do 

esperado. O presidente ucraniano informou que estaria disposto a desistir de incluir o país na 

Otan, porém a reunião entre os Chanceleres da Rússia e Ucrânia terminou sem acordo. O 

presidente dos EUA anunciou a proibição de importação de petróleo e gás russo. Já o Reino 

Unido e a União Europeia sinalizaram a redução gradual da dependência do gás natural da 

Rússia. Como resultado, o preço do barril de petróleo alcançou 139 dólares, mas com queda 

de 12% no dia seguinte. A inflação americana atingiu a marca de 7,9%, nos últimos 12 meses, 

em linha com as expectativas do consenso. O Banco Central Europeu antecipou o 

encerramento das compras de títulos de dívida já no terceiro trimestre deste ano, caso a 

inflação continue aquecida. Na China, após o evento anual entre os parlamentares, o premier 

chinês anunciou uma meta de crescimento de 5,5% para o país em 2022. O índice de preços ao 

produtor chinês (PPI) aumentou 8,8% no ano, ante um crescimento de 9,1% em janeiro. Já a 

inflação ao consumidor fechou em 0,9% no comparativo anual, bem abaixo da meta de 3% 

para 2022. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção 

aumentou de 5,65% para 6,45% em 2022. Para a taxa Selic, a projeção aumentou de 12,25% 

para 12,75% em 2022. Reunião do Copom em 16 de março, com expectativas da elevação da 

Selic em 1%, com a taxa alcançando 11,75. No dia 16 de março também teremos uma reunião 

do Fed para discutir a taxa de juros norte americana. (Crédito & Mercado – Nossa Visão). 
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PANORAMA ATUAL: Data base 28/02/2022. A carteira do RPPS possui 38 fundos de 

investimentos, sendo 25 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$ 

253.788.715,87. Fevereiro trouxe nova rentabilidade positiva para a carteira de investimentos, 

apesar da alta volatilidade trazida pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Retorno de 0,26%, em 

reais R$ 660.657,68, meta atuarial mensal 1,38%. No acumulado do ano, a rentabilidade foi de 

0,52%, em reais R$ 1.301.275,06, meta atuarial de 2,33%. Diante da volatilidade trazida dos 

investimentos no exterior, a provável manutenção da elevação da taxa de juros, inflação, 

desaceleração do crescimento e eleições no segundo semestre, somados a possibilidade de 

aumento da taxa de juros americana, o Comitê irá aplicar os recursos novos apenas em DI.  

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

concedeu o aumento previsto para o RGPS e aplicará em março o aumento dos servidores 

ativos aos aposentados com paridade, ampliando em demasiado as despesas mensais. 

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: Conforme citado alhures, os recursos novos 

serão direcionados ao índice DI, já que este benchmark se apresenta como uma opção para que 

os recursos fiquem próximos à meta atuarial em 2022. Assim, os repasses serão investidos 

conforme detalhado nas planilhas abaixo: 

 

 

REPASSES EM MARÇO/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Fevereiro/22 20/03/2022 R$ 3.419,11 

Repasse servidora licenciada Fevereiro/22 20/03/2022 R$ 244,42 

Repasse Ente - servidora licenciada Fevereiro/22 20/03/2022 R$ 627,94 

Folha de servidores ativos Fevereiro/22 20/03/2022 R$ 2.562.935,85 

Parcelamento 237/2021 Março/22 25/03/2022 Não disponível 

Total Geral Recebido 
R$ 2.567.227,32 

+ Guia de Parcelamento 
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O valor da guia de parcelamento 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. Portanto, definimos que a prestação do parcelamento será direcionada ao fundo BB 

Perfil Ref. DI, conforme planilha abaixo: 

 

 

REMANEJAMENTOS: Na ata do mês anterior foi definido o remanejamento dos fundos 

Vinci Selection Equities FI Ações e Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações, que foi suspenso 

devido à demora na análise dos fundos que receberiam os recursos, contudo, no dia 24/02 se 

iniciou a invasão da Rússia em território ucraniano, uma guerra em pleno século XXI, o que 

impactou altamente a bolsa e os ativos do exterior, sendo que os fundos da carteira na RV 

fecharam no negativo em fevereiro de 2022, o que poderia ter ocasionado prejuízo quando do 

resgate destes fundos. Ademais, após reuniões realizadas em  22/02/2022 e 16/03/2022, com a 

consultora Simone da Crédito & Mercado, a mesma sugeriu a manutenção da renda variável, 

de modo que seja preservada a diversificação da carteira e a retomada da rentabilidade quando 

a guerra acabar e as eleições se consolidarem. E a renda variável é um investimento de longo 

prazo. Outrossim, especialistas entendem que o mercado conhece os dois pré-candidatos 

Bolsonaro e Lula, desta forma, não haveria novidades a aumentar demasiadamente a 

volatilidade da bolsa, bem como os demais pré-candidatos Moro e Dória, se apresentam em 

linha com o mercado, contudo, apenas quando as eleições começarem saberemos como a bolsa 

se comportará, o que motivou a nova avaliação deste Comitê no tocante ao momento, 

conveniência e oportunidade destes resgates, consolidando o novo entendimento de cancelar 

estes remanejamentos, por ora.   

APLICAÇÕES COM OS REPASSES – MARÇO/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 

Bradesco Premiun FI RF Referen. DI 03.399.411/0001-90 Art. 7º, III, a 1.000.000,00 

Santander Instit. Prem FIC RF Refer DI 02.224.354/0001-45 Art. 7º, III, a 1.000.000,00 

Total Geral Aplicado 
GRCP + Repasses de Servidores Cedidos 

e Licenciados + Parcelamento 
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CONCLUSÃO: Ressaltamos que os investimentos com recursos novos 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 

 


