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ATA DA 5ª 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 maio 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, nomeados conforme Portaria nº 010/2022. 3. PAUTA: Cenário 

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

investimentos – Posição em 31/03/2022 (Anexo II), Posição da carteira em 12/05/2022 

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

TRATADOS: Retrospectiva – No final de abril, a última semana do mês apresentou 

resultados negativos tanto para a bolsa de valores, quanto para o câmbio. O Ibovespa encerrou 

a semana com queda de -2,9% aos 108 mil pontos. No mês de abril, o índice acumulou queda 

de -10,1%, sendo o primeiro mês do ano negativo. Além disso, os mercados globais também 

enfrentaram resultados negativos, sendo que a Nasdaq teve o pior mês desde outubro de 2008 

e o S&P 500 teve o pior mês desde março de 2020. Já o real se desvalorizou e o dólar encerrou 

a semana com alta de 3,1%, com cotação de R$4,98/US$.  Na semana também teve a 

divulgação do IPCA-15 para o mês de abril, o qual apresentou alta de 1,73%, sendo o maior 

valor desde 1995, entretanto, está abaixo das expectativas. A Câmara aprovou a medida que 

torna o "Auxílio Brasil" no valor de R$ 400,00 permanente. O PIB dos EUA recuou -1,4% no 

primeiro trimestre de 2022, estando abaixo do consenso, que esperava crescimento de 1,1%. O 

índice de preços de gastos com consumo norte americano (medida de inflação do Fed) 

apresentou alta de 5,2%, estando em linha com o esperado. A política de zero-Covid da China 

prejudica as perspectivas de recuperação econômica global e intensifica os problemas nas 

cadeias produtivas globais. O rumor de um possível novo lockdown se intensificou com a 

expansão dos testes em massa em Pequim. Por outro lado, o governo chinês reafirmou que 

implementará políticas para estimular a economia. O porto de Xangai não está descarregando 

mercadorias dos inúmeros navios que aguardam a liberação para o descarregamento, inclusive 

de alimentos. Como resultado, pressionará o aumento da inflação mundial. O preço do barril 

de petróleo e no minério de ferro tiveram uma leve queda, ocasionado pela possível 
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desaceleração econômica chinesa. Guerra - A Rússia anunciou corte de fornecimento de gás à 

Polônia e à Bulgária. Além disso, o governo russo fez ameaças de conflito nuclear à Ucrânia. 

Relatório Focus - Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a 

projeção aumentou de 7,65% para 7,89% em 2022. A projeção para o PIB (Produto Interno 

Bruto) se aumentou de 0,65% para 0,70% em 2022. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor se 

manteve em R$5,00. Para a taxa Selic em 2022, a projeção se manteve em 13,25%. 

Perspectivas - No Brasil, o destaque será o Copom, que irá definir a taxa básica de juro, o 

qual possui expectativas de alta de 1%, elevando a Selic para 12,75% a.a. Além disso, serão 

divulgados o IBC-Br de fevereiro e a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) referente a março, 

estatísticas fiscais de fevereiro e o IGP-DI de abril. Já nos EUA, teremos a definição da taxa 

de juros americana pelo FOMC, Comitê de Política Monetária do Fed. O mercado espera uma 

elevação de 0,5 p.p. Além disso, será divulgado os dados de emprego de abril. Teremos a 

divulgação da inflação ao produtor e a taxa de desemprego na Europa para março e a 

divulgação dos índices de gerentes de compras de países desenvolvidos. (NOSSA VISÃO - 

03/05/2022 – Crédito & Mercado). Em 04/05, o COPOM aumentou a Selic de 11,75% para 

12,75% ao ano, e o Brasil voltou à liderança do ranking de maiores juros reais dentre as 

maiores economias do mundo, com a taxa básica do país. Diante da expectativa de 

manutenção da alta na taxa de juros, os fundos atrelados ao CDI tendem a ter bom 

desempenho. Os mercados de capitais foram abalados na semana passada, depois que o 

Federal Reserve entregou a alta dos juros de meio ponto percentual amplamente antecipada e 

sinalizou movimentações semelhantes nas próximas reuniões enquanto combate à inflação em 

escalada. O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, disse na quinta-feira 

(12/05) que controlar a inflação não será fácil e alertou que não pode prometer um pouso 

suave para a economia. A União Europeia está prestes a chegar a acordo sobre uma nova 

rodada de sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia, incluindo um embargo gradual ao 

petróleo russo, que constitui mais de um quarto das importações da UE. Live do Presidente 

(12/05): Jair Bolsonaro disse que cogita ingressar com ações legais contra a Petrobras por 

conta da alta do preço dos combustíveis, ele afirmou estar “buscando maneiras legais para 

fazer com que a Petrobras cumpra o seu papel social definido pela Constituição”. E afirmou 

que “não haverá interferência na Petrobras a não ser pelas vias legais”. Na mesma live, 
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afirmou que as Forças Armadas não vão interferir nas eleições. A declaração foi uma resposta 

ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, que mais cedo disse que as 

eleições são conduzidas por “forças desarmadas” e que a Justiça Eleitoral não vai se dobrar a 

“quem quer que seja” (infomoney.com.br 13.05.2022).  

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

concedeu o aumento aos servidores inativos que possuem paridade, na ordem de 12%, 

ampliando em demasiado as despesas mensais. 

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

(patronal e déficit), folha mensal de abril, com a aplicação da nova alíquota de 14% de 

contribuição dos servidores ativos, prevista na Lei Complementar nº 365/2021, folha mensal 

do servidor cedido e da servidora licenciada, além do parcelamento.   

APLICAÇÕES COM RECURSOS NOVOS: Diante da expectativa de alta na taxa de juros, 

os fundos atrelados ao CDI continuam a ter bom desempenho, outros investimentos menos 

voláteis são aqueles com índices IDKA2 e IMA-B5, para diversificação da carteira, 

incluiremos novamente, o Crédito Privado. Buscamos fundos com gestão ativa, de modo a 

obter melhores resultados, principalmente em virtude do 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:  

 

 

 De modo a atender ao Conselho de Administração e enviar esta ata para aprovação com 3 dias 

úteis de antecedência da reunião do referido órgão, não dispomos da informação sobre o valor 

da guia de parcelamento nesta data. 

REPASSES – MAIO/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Abril/2022 20/05/2022 R$ 3.692,65 

Difer Guia Servidor Cedido (3%) Abril/2022 20/05/2022 R$ 282,17 

Repasse servidora licenciada Abril /2022 20/05/2022 R$ 348,41 

Repasse Ente - servidora licenciada Abril /2022 20/05/2022 R$ 703,30 

Folha de servidores ativos Abril /2022 20/05/2022 R$ 3.154.148,30 

Parcelamento 237/2021 Maio/2022  25/05/2022 * 

Total Geral Recebido R$ 3.159.174,83 + Parcelamento 
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*Os recursos são investidos, desde a data de seu repasse, no fundo BB Perfil, aguardando a aprovação 
desta ata, para posterior transferência dos valores aos demais fundos definidos para os novos 
investimentos. 
  
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 

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 

 

APLICAÇÕES – MAIO/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 

Após a aprovação da ata pelo Conselho de Administração 

Santander Institucional Premium Fic 
Renda Fixa Referenciado DI 

02.224.354/0001-45 Art. 7º, I, b R$ 500.000,00 

BB IDKA 2 TP FI RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 Art. 7º, I, b R$ 500.000,00 

Caixa Brasil IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10 Art. 7º, I, b R$ 500.000,00 
Itaú Institucional Global Dinâmico FIC 
Renda Fixa LP 

32.972.942/0001-28 Art. 7º, III, a R$ 500.000,00 

Daycoval Alocação Dinâmica FI RF 12.672.120/0001-14 Art. 7º, III, a R$ 500.000,00 
Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito 
Privado LP 

19.719.727/0001-51 Art. 7º, V, b R$ 500.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 3.159.174,83 + Guia de Parcelamento 


