
Ata da tricentésima décima terceira (313a) reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, ocorrida em 31 de julho de 2019, com as seguintes presenças: Vanderlei 
Massarioli - Gestor dos Investimentos, Renata de Souza Santos Esteves - Diretora do 
Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri Arnaldo Junior - Supervisor da Unidade 
de Gestão de Investimentos, Clévio Vítor de Almeida, Sônia Evarista da Silva e Ivanir 
Barbosa da Silva Medeiros. Ausência de José Ricardo Vinhas justificada. A reunião teve 
início na sala de reuniões do IPMJ às 9h15min com a apresentação do estagiário de 
investimentos Cássio Limeira de Almeida, estudante de economia, que estará somando 
esforços com a equipe no atendimento às planilhas de acompanhamento de investimentos e 
estudos. Os membros analisaram a carteira de investimentos até o dia 26/07/2019, com 
desempenho de 1,52% no mês e 13,69% no ano. O patrimônio foi de R$ 586.478.907,28 e 
rendimentos totalízando R$ 8.906.349,81. Resultado concomitante com o mercado 
financeiro que na renda fixa vem apresentando forte desempenho positivo, com destaques 
nos resultados dos vértices mais longos, e na renda variável um período de fluxo estrangeiro 
positivo, mas moderado, predominando acompanhamento das notícias sobre a tramitação 
da Reforma da Previdência e como este tema pode afetar o cenário de juros estruturais do 
Brasil. As movímentações sugeridas pelo comitê foram todas realizadas: resgate total 
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-Geral, CNPJ 08.246.318/0001-69, no valor de R$ 
39.698.508,41, no dia 15/07/2018; aplicação Icatu Vanguarda Dividendos FIA, CNPJ 
08.279.304/0001-41, valor de R$ 20.000.000,00, no dia 17/07/2019; aplicação Itaú FOF RPI 
Ações Ibovcspa Ativo FIC FI, CNPJ 08.817.414/0001-10, valor de R$ 6,000.000,00, no dia 
17/07/2019; aplicação BB Previdenciário RF IMA-B FI, CNPJ 07.861.554/00041-22, no 
valor de R$ 13.698.400,00, no dia 17/07/2019; resgate parcial Bradesco FI Ações Selection, 
CNPJ 03.660.879/0001-96, no valor de R$ 11.000.000,00, no dia 12/07/2019; aplicação Sul 
América Equities FI Ações, CNPJ 11.458.144/0001-02, o valor de R$ 6.200.000,00, no dia 
18/07/2019; e aplicação BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FI em Ações, CNPJ 
11.977.794/0001-64, o valor de R$ 4.800.000,00, no dia 18/07/2019. Devido ao aumento de 
exposição em renda variável, Clévio solicitou a abertura das carteiras dos fundos de 
investimentos para acompanhamento dos posicionamentos dos gestores, Após análises da 
carteira, Vanderlei informou que o município de Jacareí (ente federativo), por meio do 
IPMJ (unidade gestora) realizou, no dia 02/07/2019, aderência ao Programa de Certificação 
Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, instituído pela 
Portaria MPS n" 185/2015. Esse ato, diante da Portaria MPS n° 555, de 03/06/2019, que 
alterou a Portaria MPS n" 519, de 24/08/2011, classifica o instituto como investidor 
qualificado apartir da data da adesão. Em seguida, Amauri encaminhou para aprovação os 
credenciamcntos: Banco BNP Paribas Brasil S.A, CNPJ 01.522.368/0001-82, sob o número 
IPMJ n° 136/ADM/2019-1; BTG Serviços Financeiros S.A, CNPJ 59.281.253/0001-23, sob o 
número IPMJ n° 10/ADM/2019-3; BTG Pactual Asset Management S.A DTVM, CNPJ 
29.650,082/0001-00, sob o número IPMJ n'' 11/GESTOR/2019-3; Pátria Investimentos Ltda, 
CNPJ 12.461.756/0001-17, sob o número IPMJ n° 34/ADM-GESTOR/2019-4; BB Gestão de 
Recursos DTVM S.A, CNPJ 30.822.936/0001-69, sob o número IPMJ n° Ol/ADM 
GESTOR/2019-6. Clévio questionou sobre as alterações que serão feitas no processo de 
credenciamento, relacionando questões sobre a exigência do relatório de Rating de GestãW 
de Qualidade e a nota atribuída nas análises. Para um consenso no assunto serão realizadas 
comparações com processos de credenciamentos de outros insti~utos, em confronto com a 
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legislação vigente, no intuito de viabilizar modelos a serem analisados pelo comitê. Em 
assuntos diversos Renata pautou que o processo contratual do sistema financeiro Quantum 
está em andamento. Vanderlei apresentou a programação do XIII Encontro Jurídico e 
Financeiro da APEPREM e avisou que já há liberação para a participação de todos os 
membros do comitê. A próxima reunião ficou agendada para o dia 14/08/2019 às 9h. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada ''8 10h45min e foi por mim, Fabíola de Meio 
Silva Carneiro, Assessora da Presidência, 
será assinada pelos membros do Comitê present s.***** 
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