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ATA DA 6ª 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 15 de junho 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 14/06/2022), Relatórios da 

carteira de investimentos do mês anterior, maio/2022 (Anexo II), Posição da carteira atual em 

15/06/2022 (Anexo III), Deliberação sobre as aplicações com os repasses do mês. 4. 

ASSUNTOS TRATADOS: Na primeira semana de junho tivemos uma semana positiva 

para a bolsa de valores e para o câmbio. O Ibovespa teve alta de 3,18% na semana, aos 

111.942 pontos. Já o dólar caiu 2,7% frente ao real.  O governo reduziu em 10% as 

alíquotas de impostos de importação do arroz, feijão, carne e materiais de construção.  

A Câmara aprovou o projeto que classifica como bens essenciais a gasolina, gás 

natural, energia elétrica, comunicação e transportes coletivos. Com isso, passam a ter 

alíquota máxima de 17% a 18%, de acordo com a região. O Federal Reserve sinalizou 

que poderá fazer uma pausa na elevação dos juros após aumenta-lo 0,5% em cada uma 

de suas próximas duas reuniões. Já o Banco Central Europeu deverá iniciar seu ciclo de 

aperto em julho. Os preços do petróleo voltaram a subir, o preço do barril do Brent para 

entrega em julho subiu 1,72%, a US$ 119,43, seu nível mais alto desde o começo de 

março. A China sinalizou a injeção de estímulos ficais, entre elas está o corte de 

impostos. Relatório FOCUS - A greve de alguns colaboradores do Banco Central afetou 

a divulgação do Boletim Focus da semana. Os trabalhadores querem reajustes de 5% no 

salário para todo o funcionalismo federal a partir de julho.  PERSPECTIVAS - O 

governo federal deverá publicar no Diário Oficial da União os cortes orçamentários que 

irão viabilizar o anúncio de um reajuste linear de 5% para os servidores públicos.  A 

Cúpula de Líderes da União Europeia fará uma reunião que poderá suavizar sexto 

pacote de sanções contra a Rússia (Nossa Visão – Crédito & Mercado – 06/06/2022). O 

Ibovespa acumulou queda de -5,06% ao longo da semana, encerrando a sexta-feira (10/06) 
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cotado aos 105.481 pontos. Na semana passada, o IBGE divulgou que o índice oficial de 

inflação do país, o IPCA, registrou elevação de 0,47% em maio, uma desaceleração em 

comparação ao mês imediatamente anterior. No setor de Automóveis, a produção de 

automóveis cresceu 1,5% em maio, segundo a Anfavea. As vendas revelaram um resultado 

ainda mais forte com um impulso de 9,5% no mês. O Ministério da Economia divulgou a 

criação líquida de 166 mil vagas de trabalho no mês de abril, apresentando número 

ligeiramente mais baixo do que nos últimos dois meses, mas ainda com volume historicamente 

forte. O dólar acumulou alta de 3,92% ao longo da semana, encerrando a sexta-feira cotado em 

R$ 4,9836. Entre outros fatores, a moeda norte-americana repercutiu as expectativas dos 

investidores sobre o ritmo do aperto monetário americano após dados acima do esperado para 

a inflação. Nos Estados Unidos, a divulgação de dados de inflação acima do esperado e suas 

perspectivas para uma atuação mais contracionista por parte do Banco Central americano 

refletiram-se em perdas para os três índices acionários norte-americanos. Na semana, o 

S&P500 acumulou queda de -5,05%, encerrando a sexta-feira cotado aos 3.901 pontos. (Por 

dentro do cenário – Itaú Asset - 13/06/2022). Sugestões da Consultoria Crédito & 

Mercado: “Sobre a nossa ótica, mantivemos a não recomendação de fundos de longuíssimo 

prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ 

CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration. Diante da 

expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao CDI tendem a ter bom desempenho, 

indicamos uma exposição de 15% em fundos de curto prazo (CDI), enquanto os fundos de 

médio prazo representam 10% de acordo com a nossa alocação tática. Em relação aos fundos 

pré-fixados, não recomendamos a estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de 

juros o desempenho destes fundos tende a ser afetado.” (Nossa Visão – Crédito & Mercado 

– 13/06/2022).  

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

tendo concedido o aumento aos servidores inativos que possuem paridade, em 12% conforme 

lehislação municipal, ampliando em demasiado as despesas mensais. 

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

(patronal e déficit), folha mensal de maio, folha mensal do servidor cedido e da servidora 

licenciada, além do parcelamento.   
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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 – JUNHO/2022 

Espécie Competência 
Data Legal do 

Repasse 
Valor 

Folha servidor cedido Maio/2022 20/06/2022 R$ 3.974,82 

Repasse servidora licenciada Maio/2022 20/06/2022 R$ 1.051,71 

Folha de servidores ativos Maio/2022 20/06/2022 R$ 3.185.141,42 

Parcelamento 237/2021 Junho/2022  25/06/2022 * 

Total Geral Recebido R$ 3.185.141,42 + Parcelamento 

APLICAÇÕES – JUNHO/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 

Movimentações após a aprovação da ata pelo Conselho de Administração 

Santander IMA-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 Art. 7º, I, b R$ 600.000,00 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos 

Públicos FI RF LP 
14.386.926/0001-71 Art. 7º, I, b R$ 600.000,00 

Bradesco Premium FI RF Referenciado 

DI 
03.399.411/0001-90 Art. 7º, III, a R$ 600.000,00 

Itaú Institucional Global Dinâmico FIC 

Renda Fixa LP 
32.972.942/0001-28 Art. 7º, III, a R$ 600.000,00 

Icatu Vanguarda Inflação FI RF Crédito 

Privado LP 
19.719.727/0001-51 Art. 7º, V, b R$ 600.000,00 

Total Geral Aplicado R$ 3.185.141,42 + Guia de Parcelamento 
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Repise-se que 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: Com a inclusão de novos fundos vértice na carteira, haverá adicionais 

pagamentos de cupom de juros pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, quanto 

ao BB, a 1º Ata de 2022 do Comitê já definiu o fundo que receberá estes cupons. Quanto aos 

fundos da CEF, os mesmos serão direcionados ao fundo Caixa Brasil IDKA 2A (CNPJ 

14.386.926/0001-71), conforme já havia sido deliberado por este Comitê em 2021. 

Ratificamos, neste momento, o entendimento e as aplicações feitas pela Diretoria Executiva 

quanto aos cupons de juros em 2022.  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 

 


