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ATA DA 4ª 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 19 de abril 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, Relatórios da carteira de investimentos e Deliberação sobre as aplicações 

com os repasses do mês. 4. ASSUNTOS TRATADOS: BRASIL Decorrido pouco mais de 

um mês do início do conflito na Ucrânia, os efeitos para o Brasil são ambíguos. De um lado, o 

menor crescimento global, a elevação da inflação e os potenciais problemas na importação de 

fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços mais elevados no médio prazo. De outro, 

o ganho de termos de troca em um contexto de baixos riscos de solvência favorece a 

apreciação da moeda, melhora das contas públicas e menor aversão ao risco, que atuam na 

direção de maior crescimento e mitigação de riscos inflacionários. Nesse contexto, o efeito 

líquido deve ser mais crescimento, inflação e juros. O choque surge em um contexto de 

inflação corrente acima das expectativas, com altas mais disseminadas e núcleos pressionados. 

Revisamos nossa expectativa de IPCA para alta de 6,9% em 2022, com reflexos inclusive 

sobre a projeção para 2023, agora em 3,9%. O BC buscará encerrar o ciclo de alta de juros em 

12,75%, mas o contexto de inflação mais pressionada exigirá juros médios elevados por mais 

tempo. Assim, será postergado o início do ciclo de corte de juros para o segundo trimestre de 

2023 e elevamos a projeção para a taxa terminal do próximo ano para 9,0%. A atividade 

econômica, por sua vez, vem mostrando resiliência neste primeiro trimestre de 2022. Acredita-

se que essa dinâmica é capaz de induzir um crescimento ao redor de 1% neste ano, a despeito 

dos efeitos da inflação sobre a renda. O IBGE informa, as vendas no varejo de fevereiro, no 

qual estimativa do BTG Pactual aponta para alta de 0,60% m/m e queda de 1% a/a. A 

Moody’s reafirmou o rating do Brasil em Ba2 e manteve a perspectiva estável, com a 

expectativa de que as reformas fiscais e de política monetária recentes “são estruturais por 

natureza e serão em grande parte preservadas”. Servidores do Banco Central mantêm greve. 

ANP faz leilão de 379 blocos, enquanto leilão dos aeroportos de Santos Dumont e Galeão 
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deve ficar para 2024. EUA Os principais índices acionários no exterior operam próximos da 

estabilidade, com a inflação dos EUA ainda no radar. Após a inflação ao consumidor (CPI) 

divulgada em 12/04/2022, hoje 13/04/2022 será a vez do indicador ao produtor (PPI) de 

março, às 9h30, com estimativa da Bloomberg de alta de 1,1%, ante 0,8% no mês anterior. O 

CPI de ontem mostrou aceleração em base anual, para 8,5%, mas o núcleo veio abaixo, em 

6,5%, o que trouxe certo alívio sobre as expectativas de um aperto monetário mais agressivo 

pelo Federal Reserve (Fed). No REINO UNIDO, a inflação ao consumidor (CPI) subiu 1,1% 

em março m/m e 7% a/a, acima do consenso de 6,7%. Na Nova Zelândia, o Banco Central 

elevou a taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 1,5% ao ano. O S&P 500 futuro avança 

0,5%, o Stoxx Europe 600 opera estável, com alta de 0,01%, o Nikkei fechou em alta de 1,9% 

e o Shanghai caiu 0,8%. Na CHINA, as exportações cresceram 14,7% em março, uma 

desaceleração ante os 16,3% de janeiro a fevereiro, mas acima do esperado pelo mercado, de 

14%. Já as importações caíram 0,1% em março, contra aumento de 15,5 no período anterior e 

projeção de 8%. O petróleo segue acima de US$ 100 após disparar quase 7% ontem depois 

que o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou que vai continuar a guerra na Ucrânia e a 

China afrouxou parcialmente as restrições à Covid. Já o minério de ferro cai e metais estão 

mistos em Londres. O Bitcoin sobe 0,9%, a US$ 39,9 mil. 

PANORAMA ATUAL: Data base 31/03/2022. A carteira do RPPS possui 39 fundos de 

investimentos, sendo 25 fundos em renda fixa, 11 fundos em renda variável e 3 fundos 

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

262.672.454,35. Março trouxe nova rentabilidade positiva para a carteira de investimentos, 

apesar da alta volatilidade trazida pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Retorno de 2,50%, em 

reais R$ 6.407.436,37, meta atuarial mensal 2,05%. No acumulado do ano, a rentabilidade foi 

de 3,03%, em reais R$ 7.708.711,83, meta atuarial de 4,42%. Diante do cenário econômico e 

político, brasileiro e estrangeiro, o Comitê define que os recursos novos serão investidos em 

apenas em renda fixa, em benchmarks que possam apresentar rentabilidade positiva para 2022.  

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. 
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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: Os recursos novos serão direcionados aos 

índices DI, IDKA2 e IMA-B5, em especial fundos com gestão ativa de sua carteira, os quais, 

junto com os benchmarks IDKA2 e IMA-B5, estão apresentando resultados positivos para a 

carteira de investimentos, mesmo em período econômico e político crítico, além de se 

apresentarem como uma opção para que a rentabilidade da carteira fique próxima à meta 

atuarial em 2022. Portanto, os repasses serão investidos conforme detalhado abaixo:  

*O valor não havia ainda sido informado pelo DRH até o fechamento desta ata. 

Este mês, em especial, com a emissão da guia do parcelamento no dia 18/04, devido ao feriado 

e ponto facultativo de 21 e 22 de abril, foi possível mencionar o respectivo valor.  

 

REPASSES – ABRIL/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Março/2022 20/04/2022 R$ 3.692,64 

Repasse servidora licenciada Março/2022 20/04/2022 R$ 273,75 

Repasse Ente - servidora licenciada Março/2022 20/04/2022 R$ 703,30 

Folha de servidores ativos Março/2022 20/04/2022 R$ 2.906.326,36 

Parcelamento 237/2021 Abril/2022  25/04/2022 R$ 264.035,44 

Folha Servidores Ativos 

Complementar – Progressão Carreira  
Março/2022 20/04/2022 * 

Total Geral Recebido R$ 3.175.031,49 

APLICAÇÕES – ABRIL/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 

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

Itaú Institucional Global Dinâmico FIC 

RF LP 
32.972.942/0001-28 Art. 7º, III, a 1.000.000,00 

Daycoval Alocação Dinâmica FI RF 12.672.120/0001-14 Art. 7º, III, a 500.000,00 

BB IDKA 2 TP FI RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 Art. 7º, I, b 750.000,00 

Caixa Brasil IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10 Art. 7º, I, b 750.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 3.175.031,49 + Folha Complementar 
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*Os recursos são investidos, desde a data de seu repasse, no BB Perfil, aguardando a aprovação desta ata, 

para posterior transferência dos valores aos demais fundos definidos para os novos investimentos. 

  

CONCLUSÃO: Retificamos o valor do repasse relativo ao servidor cedido, pois repetimos o 

valor do mês anterior, assim, na 3ª Ata do Comitê de Investimentos, onde se lê “R$ 3.419,11”, 

leia-se “R$ 3.692,65”; Ratificando a aplicação do mesmo no fundo BB Perfil. Ressaltamos 

que os investimentos com recursos novos serão realizados no dia seguinte ao da aprovação 

desta ata pelo Conselho de Administração, observando-se os horários e prazos de cotização 

dos investimentos. 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 

 


