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Ata da tricentésima décima quarta (3143) reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, ocorrida em 14 de agosto de 2019, com as seguintes presenças: Vanderlei 
Massarioli - Gestor dos Investimentos, Renata de Souza Santos Esteves - Diretora do 
Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri Arnaldo Junior - Superviso r da Unidade 
de Gestão de Investimentos, Clévio Vítor de Almeida, Sônia Evarista da Silva, José Ricardo 
Vinhas e Ivanir Barbosa da Silva Medeiros. A reunião teve início na sala de reuniões do 
IPMJ às 9h20min com o relatório gerencial do mês de julho de 2019: 1) Movimentações 
financeiras: a) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, aplicações no dia 05/07 no 
valor de R$ 145.000,00, no dia 10/07 no valor de R$ 483.500,00, no dia 15/07 no valor de R$ 
35.715.500,00, no dia 16/07 no valor de R$ 14.983.500,00, no dia 29/07 no valor de R$ 
1.945.500,00, e no dia 30/07 no valor de R$ 3.720.000,00; resgates durante o mês totalizando 
R$ 56.804.600,00 para pagamento de despesas previdenciárias e realocações na carteira de 
investimentos; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, 
aplicação no dia 31/07 no valor de R$ 2.300,00, ~ resgates durante o mês totalizando R$ 
201.000,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B 
FI, aplicação no dia 05/07 no valor de R$ 442.700,00, e aplicação no dia 17/07 no valor de R$ 
13.698.400,00; d) Bradesco FI RF IMA-Geral, resgate total no dia 15/07 no valor de R$ 
39.698.508,41; e) Bradesco FI Ações Selection, resgate parcial no dia 12/07 no valor de R$ 
11.000.000,00; f) Icatu Vanguarda Dividendos, aplicação no dia 17/07 no valor de R$ 
20.000.000,00; g) Itaú FOF RPI Ações mOVESPA Ativo FIC FI, aplicação no dia 17/07 no 
valor de R$ 6.000.000,00; h) Sul América Equities FIA, aplicação no dia 18/07 no valor de 
R$ 6.200.000,00; i) BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, aplicação no dia 18/07 
no valor de R$ 4.800.000,00. 2) Cenário econômico: os EUA mostraram inflação baixa e 
menor crescimento da indústria e dos investimentos no mês de julho, a atividade subiu com 
o pm do r trimestre vindo acima do esperado 2,1 % contra 1,8%, os dados de emprego, 
também, mostraram resiliência com criação de vagas. O FOMC cortou a taxa de juros no 
final do mês em 0,25 ponto percentual, como um ajuste no meio do ciclo e não o início de um 
ciclo longo de cortes. Na Zona do Euro, a atividade veio em linha com as expectativas, mas 
com uma fraqueza considerável na manufatura e na confiança do investidor. Na China, os 
dados de atividade mostraram variação mais forte que a esperada na produção industrial 
no varejo e no PIB. No Brasil, a atividade ainda mostrou recuo na produção industrial e 
varejo, a inflação seguiu baixa, tanto nos dados efetivos, quanto nas expectativas. O Cop m 
cortou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual no final do mês, citando o cenário exte n 
mais benigno para inflação (juros mais baixos ao redor do mundo, pouca aversão ao r s , 
menor crescimento mundial e aprovação de reformas estruturais). O Copom menciono no 
comunicado que ajuste adicional pode ser necessário na taxa de juros, assim deve ocorrer 
pelo menos mais uma queda na taxa Selic em 2019. Os preços de ativos brasileiros, de forma 
geral, foram ajudados por esse ambiente de melhoria global e doméstico, com queda nos 
juros futuros, valorização do real e aumento na bolsa de valores. Os índices de mercado 
fecharam o mês: CDI 0,57% no mês e 3,66% no ano; IRF-M 1,09% no mês e 8,14% no ano; 
IMA-B5 0,97% no mês e 8,33% no ano; IMA-B 1,29% no mês e 16,69% no ano; e IBOV 
0,84% no mês e 15,84% no ano. 3) Análise da Carteira de Investimento: a) todos os fundos 
encontram-se enquadrados à Resolução n° 3.922/10; b) todos os fundos encontram-se 
enquadrados nos limites da política anual de investimentos para 2019; c) o desempenho da 
carteira no mês de julho foi positivo 1,37%, acumulando 13,52% no ano, perfazendo no 
rendimento mensal o importe de R$ 8.039.380,70, somando um patrimônio de R$ 
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585.884.676,51, alcançando 224,31% da meta de 0,61 % no mês e 221,62% da meta de 
6,10% no ano. O desempenho da carteira até o dia 09/08/2019, também, foi positivo 1,28%, 
acumulando 14,97% no ano. Clévio observou o resultado do índice IMA-Geral, acumulado 
no ano 8,95%, ressaltando que não há perspectivas para ganhos expressivos, visto a 
composição da carteira teórica desse índice, sugerindo realocação do fundo de investimento 
FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP, CNPJ 11.061.217/0001-28, que compreende mais de 
7% da carteira do instituto. Vanderlei ficou de analisar produtos ativos, com boa relação 
risco x retorno, para apresentação de sugestões dessa movimentação, destacando que o 
cenário atual remete a proteção da carteira de investimentos, devido instabilidades no 
mercado externo (eleições na Argentina e guerra comercial entre EUA e China), e 
posicionamentos dos investidores pós reforma da previdência. Outro aspecto a ser avaliado 
são produtos de investimentos em crédito privado, para diversificação, em um momento 
futuro de alocação, com um período mais propício da economia na tomada de crescimento 
das indústrias. Sobre as atualizações de credenciamentos, Vanderlei apresentou uma 
relação dos administradores, gestores e fundos de investimentos que ainda encontram-se em 
atraso, e que estão em processo de solicitação e análises de documentos, junto ao Amauri. 
Nesse assunto, Clévio destacou a relevância nas alterações das análises dos credenciamentos, 
citando as possíveis sugestões de alocações em fundos de investimentos com papéis que 
precisarão de análises mais complexas. No contexto de análises de mercado e cenário 
econômico, Sônia perguntou se foi possível agendar a reunião com o diretor de 
investimentos da Sul América, o Sr. Philipe Biolchini. Vanderlei informou que entrou em 
contato com a instituição financeira e a próxima reunião será realizada na Sul América 
Investimentos. Em assuntos diversos, Vanderlei pautou a alteração na data de entrega do 
DPIN 2020, para o dia 31/12/2019, assim a composição da Política Anual de Investimentos 
para 2020 será estudada e definida nos próximos meses. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 10h40min e foi por mim, Fabíola de MeIo Silva Carneiro, 
Assessora da Presidência, 
pelos membros do Comitê presen es.***** 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, President 
estar ciente da Ata da 314" reunião ordinária o Co 
do Instituto de Previdência do Município de J areí. 

Vanderleí Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vítor de Almeida 

Sônia Evarista da Silva 

José Rícardo Vinhas 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

lavrada a presente ata que será assinada 

.Jacareí, 016 de agosto de 2019 
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