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Ata da tricentésima nona (309a) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 
22 de maio de 2019, com as seguintes presenças: Vanderlei Massarioli - Assessor da 
Presidência e Gestor dos Investimentos, Renata de Souza Santos Esteves - Diretora do 
Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri Arnaldo Junior - Supervisor da Unidade 
de Gestão de Investimentos, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Clévio Vítor de Almeida e 
Sônia Evarista da Silva. Ausências de José Ricardo Vinhas justificada. A reunião teve início 
na sala de reuniões do IPMJ às 09h17min com a análise dos resultados dos fundos de 
investimentos até o dia 17/05/2019. O período trouxe rendimentos de -R$ 3.904.294,37, 
perfazendo patrimônio de R$ 544.400.925,76 e desempenho de -0,7550% no mês, com 
rendimentos negativos para renda variável. Reflexo do cenário econômico externo em queda 
generalizada (Europa e EUA) e mercado doméstico dominado pelos eventos políticos, 
empurrando os investidores para defensiva, impondo viés de baixa para a Bovespa, 
manutenção do dólar acima de R$ 4,00/US$ e juros futuros longos em alta. Vanderlei expôs 
uma r-epor-tagem do jornal Estadão, do dia 15/05/2019, intitulada "Com 1° trimestre 
frustrante, economistas vêem espaço para corte de juros este ano". Com retração no setor 
de serviços e desempenho fraco do comércio e da indústria, as previsões do Pffi no ano 
caíram para abaixo de 1,5% no ano, para especialistas, diante de uma inflação sob controle, 
em torno de 4%, o cenário permite ao Banco Central reduzir a Selic no 2° semestre para 
estimular a economia. Instituições financeiras projetam Selic em 5,75% ao ano no fim de 
2019. Esse seria um movimento positivo no desempenho da carteira de investimentos do 
instituto. Clévio informou que já houve melhoras nos resultados entre os dias 20 e 21 de 
maio, por divulgações favoráveis relacionadas à reforma da previdência, evidenciando a 
volatilidade do período. Nesse contexto, solicitou para análises de renda variável, 
atualizações nas comparações dos fundos oferecidos no mercado e enquadrados na 
Resolução CMN 3922/2010, bem como abertura das carteiras dos fundos que o instituto 
possui aplicação; e para análises de renda fixa, uma reunião com o superintendente de 
renda fixa da Sul América Investimentos, Miguel Dario Sano. Vanderlei se responsabilizou 
em agendar reunião com a empresa de consultoria LDB Consultoria Financeira Ltda - 
EPP, no auxílio das atualizações das comparações, e encaminhar as solicitações da abertura 
das carteiras às instituições financeiras, bem como verificar a disponibilidade do gesto r da 
Sul América Investimentos. Na sequência, foram repassadas aos membros informações 
sobre as ressalvas nas demonstrações financeiras de 30/09/2018 do fundo de investimento 
Santos Credit Yield FI RF CP, CNPJ 04.877.280/0001-71, emitida pelo auditor 
independente Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Esse fundo de investimento encontra-se 
em processo de liquidação por cessão onerosa dos créditos, sob a responsabilidade do 
administrador e custodiante Orla DTVM S.A, CNPJ 92.904.564/0001-77 e gesto r 
Macroinvest Gestão de Recursos Ltda, CNPJ 03.804.066/0001-22. O IPMJ possuía investido 
o montante de R$ 7.135.245,89 em 12/11/2004, sendo resgatado o valor de R$ 3.054.089,37, 
assim como previsão de perda, há contabilizado o valor de R$ 4.081.156,52. Em observações 
dos membros do comitê verificou-se a importância das novas regulamentações das 
aplicações dos recursos de RPPS e o maior controle exigido aos gestores dos recursos. 
Foram sugeridas pelos membros, alterações à Resolução do IPMJ n" 02, de 26 de março de 
2014 que estabelece os procedimentos para atuação do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do IPMJ, englobando procedimentos detalhados de avaliações 
das indicações direcionadas ao presidente do instituto. Como informado em reunião 
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25.306.703/0001-73 foi incorporado pelo fundo de investimento Itaú Alocação Dinâmica RF 
FIC FI, CNPJ 21.838.150/0001-49, assim foi solicitado ao Banco Itaú a abertura de uma 
conta secundária para a distinção dos valores previdenciários e administrativos, visto o 
montante do fundo de investimento Itaú Institucional Alocação Dinâmica 11 ser reserva da 
taxa de administração. Vanderlei informou, também, que o fundo de investimento Itaú 
Ações Dunamis FIC sofreu alteração no prazo para pagamento do resgate, de D+ 3 para 
D+2, acompanhando alterações na liquidação dos ativos listados na B3 S.A - Brasil, Bolsa, 
Balcão, o prazo para conversão de cotas permanece o mesmo D+21. Amauri pautou sobre as 
atualizações de credenciamentos, apresentando planilha de acompanhamento das 
instituições, datas dos credenciamentos e solicitação e apresentação de documentos, 
destacando que já recebeu algumas documentações para início ao processo. Vanderlei 
informou que no dia 20/05/2019 foi realizado um aporte no fundo de investimento Kinea 
Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia, CNPJ 27.782.774/0001-78, no 
valor de R$ 2.750.000,00, atendendo a 3a chamada de capital do fundo. De acordo com o 
relatório de monitoramento de investimentos do 10 trimestre de 2019, o fundo analisa para 
investimento as empresas: Grupo A, educação; Centro Clínico Gaúcho, plano de saúde; e 
Wiser holding educacional focada no ensino de inglês. Clévio questionou se há procedimento 
pronto para aquisição direta de títulos públicos federais, viabilizando operacionalização 
quando houver oportunidades no mercado. Vanderlei explicou que a compra é um processo 
administrativo, com cotação dos valores entre as instituições financeiras e a contratação do 
serviço de custódia. Tudo realizado com brevidade no momento oportuno. Outra forma de 
aquisição é por meio de uma instituição financeira que já agrega o custo da custódia no 
valor do ativo, como exemplo apresentou um guia da XP Investimentos. Sônia pautou que o 
assunto já foi debatido em outras reuniões e esse planejamento é importante, assim, como 
sugestão, Vanderlei e Renata ficaram responsáveis em elaborar o procedimento, simulando 
o processo da execução, iniciando com uma consulta jurídica. A próxima reunião foi 
agendada para o dia 12 de junho, às 9h, na sede do IPMJ. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às llh e foi por mim, Fabíola de Meio Silva Carneiro, Assessora da 
Presidência, -----'---f-'--'-...;.._,;---- lavrada a presente ata que será assinada pelos membros 
do Comitê presentJs.***** 
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Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Presidente , nstituto de Previdência do Município 
de Jacareí, declaro estar ciente da A da 309\ reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Fin nc ir s do Instituto de Previdência do Município 
de .Iacareí, 

Jacareí, 23 de maio de 2019 
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