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Ata da tricentésima décima quinta (3153) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento 
de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida 
em 26 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 e Ivanir Barbosa da Silva 
Medeiros. Ausência de José Ricardo Vinhas justificada. A reunião teve início na instituição 
financeira SulAmérica Investimentos, em São Paulo/SP, às 10hl5min, com a participação 
do diretor de investimentos da instituição Sr. Philipe Biolchini, do superintendente de renda 
variável Sr. Juan Morales e do Sr. Fernando Gabriades. Philipe pautou sobre o cenário 
econômico externo, destacando as preocupações com a guerra comercial entre os EUA e a 
China, que permanecem firmes no radar dos investidores e o agravamento da crise na 
Argentina, quanto ao mercado interno, o Sr. Philip pautou que além dos grandes eventos 
como a reforma da previdência e a reforma tributaria, o governo vem realizando pequenas 
ações muito assertiva e que são muito bem vistas pelo mercado. Também pautou sobre a 
questão da volatilidade que estamos vivendo devido às falas políticas em Brasília, "é algo 
que temos que aprender a conviver, não irá mudar". Os preços dos ativos nos mercados 
financeiros mundiais estão em queda e os principais fatores são o recrudescimento da 
guerra comercial, sinais de desaceleração do crescimento em diversos países e uma relativa 
demora de resposta da política monetária e fiscal, com conseqüências no aumento da 
aversão ao risco. Para o mercado interno, a perspectiva é de um cenário de risco, com 
volatilidade por interferências globais, crescimento baixo e estagnação na economia, porém 
há otimismo nas projeções de investimentos, com aprovação das reformas estruturais para o 
país, entre outras medidas econômicas como privatizações e concessões. O momento é 
propício para diversificação na carteira de investimentos, observando posicionamentos 
maiores em renda variável, visto controle de inflação e taxa de juros baixa, com 
possibilidade de mais um corte até o final do ano, terminando 2019 Selic em 5%, se 
mantendo nesse patamar ao longo de 2020. Logo após o Sr. Juan Morales explanou sobre as 
estratégias em renda variável, utilizadas pela SulAmérica Investimentos com análises 
fundamentalistas e boa relação risco x retorno, ponto de interesse ao comitê de 
investimentos, devido participação no fundo de investimento SulAmérica Equities FIA. Em 
seguida, Amauri, apresentou para aprovação as atualizações dos credenciamentos: 
SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A, CNPJ 21.813.291/0001-07, número 
IPMJ n° 104/GESTOR/2019-3; Lions Trust Administradora de Recursos Ltda, CNPJ 
15.675.095/0001-10, número IPMJ n° 109/ADM/2019-2; Kinea Private Equity Investimentos 
S.A, CNPJ 04.661.817/0001-61, número IPMJ n° 1l0/GESTOR/2019-2; Itaú Unibanco S.A, 
CNPJ 60.701.190/0001-04, número IPMJ n° 28/ADM-GESTOR/2019-4; BEM-DTVM Ltda, 
CNPJ 00.066.670/0001-00, número IPMJ n° 106/ADM/2019-3; Western Asset Management 
Company DTVM Ltda, CNPJ 07.437.241/0001-41, número IPMJ n° 86/ADM 
GESTOR/2019-4. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15min e foi 
por mim, Fabíola de Meio Silva Carneiro, Assessora da Presidência, J.C/ 
lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê presentés.***** 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 
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Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vítor de Almeida 

Sônia Evarista da Silva 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Presiden e do InstItuto de Pr~vidência do Município de Jacareí, declaro 
estar ciente da Ata da 315" reunião ordinári:mdo Comjtê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros 
do Instituto de Previdência do Município de JIC1làcareí" 1/' I i I Jacareí, 28 de agosto de 2019 
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