
Prefeitura de Jacareí 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí IPMJ 

Ata da tricentésima décima primeira (31e) reumao ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, ocorrida em 19 de junho 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. Ausência de José Ricardo Vinhas 
justificada. A reunião teve início na sala de reuniões do IPMJ às 09h15min com 
posicionamento de cenário econômico apresentado pelo Vanderlei, por meio de áudio da XP 
Investimentos, com destaque para o viés de queda da taxa SELIC ainda esse ano, 
instituições financeiras preveem dois cortes, caindo para 6% a.a e já se projeta mais dois 
cortes para o início de 2020, chegando 5%a.a. Para a reunião do COPOM, a expectativa é 
de manutenção dos juros em 6,5%, mas com comunicado bem mais clovis", devido à piora 
da atividade e inflação mais baixa no último mês, deve-se mencionar riscos assimétricos 
para baixo na inflação, podendo até sugerir queda na próxima reunião. A inflação do IPC 
FIPE da 2" semana do mês junho veio ligeiramente acima do esperado, 0,08% contra 
0,04%, e a confiança da indústria recuou novamente, na prévia de junho, 1,4 pontos. Diante 
das perspectivas de mercado, Clévio reforçou o momento de realocações gradativas da 
rentabilidade positiva já adquirida no ano, diversificando a carteira de investimentos com 
fundos BDR, Small Caps e fundos de renda fixa ativos, pois os índices, até o momento, já 
alcançaram excelentes resultados na curva de juros: IMA-B 12,98% no ano, IMA-B5 6,42% 
110 ano, IMA-B5+ 17,90% 110 ano, IMA-Geral 6,93°;', no ano, IRF-M 6,12% 110 ano e a 
tendência é a diminuição dos retornos com a queda na taxa de juros. Vanderlei apresentou 
um estudo com os desempenhos dos índices financeiros, em uma linha temporal de 2012 à 
maio/2019, comparando-os com a meta atuarial de INPC + 6%a.a, tanto na renda fixa, 
como na renda variável, destacando sugestões de movimentações, como: alocação em fundos 
BDR, dado retorno acumulado de 144,80% de 2014 à 2018, bem acima da meta atuarial do 
período de 78,61 %; melhorar posição em IMA-B com retorno acumulado de 98,50%; 
reduzir posição em S&P500 com retorno de 35,63% abaixo da meta atuarial. .. Todas 
sugestões serão analisadas com os estudos de classificação dos fundos de investime 
existentes no mercado, de melhor relação risco x retorno, solicitados à empresa de 
consultoria LDB Consultoria Financeira Ltda, que serão apresentados na próxima reunião. 
Clévio enfatizou agilidade nos processos administrativos de credenciamento, para 
sustentação nas sugestões de movimentações, não perdendo oportunidades. Na sequência 
houve análise da carteira de investimento até o dia 14/06/2019, com rendimentos positivos 
de R$ 5.745.077,35, perfazendo patrimônio de R$ 564.280.652,05 e desempenho de 1,27% no 
mês. Clévio informou que o fundo de investimento NA VI Institucional FIA, CNPJ 
14.113.340/0001-33, desde abril/2019 está com resgates sucessivos, diminuindo a quantidade 
de cotistas. Sua observação se dá devido a ressalva da pontuação no credenciamento da 
gestora do fundo, com o relatório de Rating de Gestão de Qualidade em elaboração 
solicitando informações sobre essa queda. Esse fundo de investimento encontra-se fechado 
para novos aportes, desde 22/04/2019, conforme fato relevante publicado na CVM em 
18/04/2019. Seguindo a pauta em assuntos diversos, Vanderlei informou que a proposta 
comercial do sistema Quantum, agregou a área de documentos para credenciamento e foi a 
mais vantajosa, assim em agosto/2019, período de encerramento do contrato com a empresa 
Comdinheiro, será iniciado o processo de troca do sistema financeiro. Para a próxima 
reunião será apresentada minuta para Resolução de Investimentos, dando 
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estruturação no processo de investimentos do IPMJ. A próxima reunião foi agendada para 
o dia 11/07/2019 às 9h, na sede do IPMJ. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

foi por mim, Fabíola de Meio Silva Carneiro, Assessora da 
lavrada a presente ata que será assinada pelos membros Presidência, -..,!,.(--F-.::...._~::::._-- 

do Comitê presentes.***** 

Vanderlei Massarioli 

Clévio Vítor de Almeida 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Sônia Evarista da Silva 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Preside e do nstituto de Previdência do Município 
de Jacareí, declaro estar ciente d a 31~a reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos in nc rros do ,nstituto de Previdência do Município 
de Jacareí. 'I / ! Jacareí, 20 de junho de 2019 
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