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Ata da tricentésima décima sexta (316a) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento 
de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida 
em 09 de setembro 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 14h15min com o relatório gerencial do mês de agosto de 2019: 1) 
Movimentações financeiras: a) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, aplicações 
no dia 02/08 no valor de R$ 9.300,00, no dia 07/08 no valor de R$ 145.500,00, no dia 12/08 
no valor de R$ 519.800,00 e no dia 29/08 no valor de R$ 1.937.000,00; resgates durante o 
mês totalizando R$ 3.058.005,20 para pagamento de despesas previdencíárias; b) Santander 
FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, resgates durante o mês 
totalizando R$ 191.500,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB 
Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 07/08 no valor de R$ 441.000,00. 2) Cenário 
econômico: o mês de agosto foi marcado pela valorização do dólar diante de quase todas as 
moedas no mundo, por diversas razões, entre aversão ao risco e desaceleração econômica 
global mais acentuada do que nos EUA. Diversos dados sobre atividade mostraram 
crescimento menor no mês de agosto. Na Europa, não apenas o PIB do r trimestre na 
Alemanha recuou -0,1 %, como também houve queda forte na confiança do investidor. Na 
China a produção industrial teve variação de 4,8% e as vendas no varejo 5,1 %, as menores 
taxas de variação desde o começo dos anos 2000. Nos EUA, por outro lado, os dados de 
atividade ainda mostraram crescimento considerável, em especial o consumo. No Brasil, 
mesmo com a depreciação cambial, o cenário inflacionário permaneceu estável, com 
inflação de agosto (IPCA) em 11 %. Houve surpresa positiva nos dados de atividade, com o 
PIB do r trimestre tendo variação de 0,40% e o desemprego recuando para 11,90%. A 
aceleração mais forte do crescimento deve ocorrer no 4° trimestre, devido aos efeitos 
defasados da queda da taxa de juros básica, da aprovação de reformas estruturais (em 
especial da Previdência) e da liberação de recursos do FGTS e PISIPASEP, por outro lado, 
a desaceleração global e a crise da Argentina devem contribuir de forma negativa para o 
crescimento nos próximos trimestres. Os juros futuros no Brasil subiram, porém menor do 
que o esperado, diante do atual cenário. Os índices de mercado fecharam o mês: CDIO,50% 
no mês e 4,18% no ano; IRF-M 0,26% no mês e 8,42% no ano; IMA-B5 0,05% no mês e 
8,38% no ano; IMA-B -0,40% no mês e 16,22% no ano; e mov -0,67% no mês e 15,07% 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 agosto foi 
positivo 0,13%, acumulando 13,66% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe 
de R$ 1.049.019,39, somando um patrimônio de R$ 586.736.790,70, alcançando 22,59% da 
meta de 0,58% no mês e 203,50% da meta de 6,71 % no ano. O desempenho da carteira até 
o dia 05/09/2019, também, foi positivo 0,42% no mês, acumulando 14,15% no ano. Após, 
houve apresentação do representante da BTG Pactual Asset Management, Sr. Bernardo 
Guimarães, responsável no atendimento institucional. Considerando notícias veiculadas na 
mídia, sobre supostos atos ilícitos, os quais levaram o banco BTG Pactual a ser sujeito de 
uma busca e apreensão em seus escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, Bernardo iniciou 
sua exposição entregando aos membros do comitê, "Comunicados ao Mercado", assinados 
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posicionamento e reiteração de colaboração do banco para com as investigações e solução 
do processo. Foi apresentado, também, como "Fato Relevante", nos termos da Instrução 
CVM 358, relatório das investigações realizadas pelo Comitê Especial (constituído em 2015), 
por meio da contratação do escritório de advocacia internacional Quinn Emanuel Urquhart 
& Sullivan LLP e do escritório brasileiro Veirano Advogados, os quais entendem que não 
existem indícios que permitem concluir que André Esteves (sócio do banco), BTG Pactual (o 
banco) e seus funcionários participaram em atos ilícitos ou atos de corrupção. No intuito de 
fortalecer a imagem do banco, Bernardo trouxe para conhecimento os pilares do Programa 
BTG Pactual de Integridade, por Roberto Sallouti (CEO do banco), pautando governança, 
compliance, armazenamento de informações, entre outros controles internos. Foi pautado, 
também, o resultado do fundo de investimento BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de 
FI Ações, CNPJ 11.977.794/0001-64, com rendimentos acumulados no ano de 25,50%, 
contra um índice de desempenho IBOV de 15,07% no ano, reforçando estratégia de valor e 
fundamentalista dos gestores. Encerrada a apresentação, em continuidade as análises da 
carteira de investimentos, Clévio questionou sobre a movimentação do fundo de 
investimento Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP, dados os resultados desse índice. 
Vanderlei mostrou uma opção, dentro da mesma instituição, com gestão ativa, o FIC FI 
Caixa Brasil Gestão Estratégica, com posterior solicitação de atualização de 
credenciamento, para análises de viabilidade de sugestão de movimentação. A carteira do 
instituto está próxima ao desenquadramento no limite percentual de alocação do artigo 80 

11, "a", da Resolução 3922/2010, que é de 20%, assim, em consenso, diante da rentabilidade 
já acumulada do fundo de investimento BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI 
Ações, observando a liquidez de D+30 para cotização e D+2 para o crédito (maior que todos 
os outros fundos), a sugestão dos membros foi realização dos ganhos com o resgate total 
desse fundo. Pautando outros assuntos, Vanderlei informou que o sistema Quantum Axis já 
estava disponível para os estudos e consultas, com previsão de treinamento para a equipe. 
Na matéria de credenciamento, como pedido pelo comitê em reuniões anteriores, Vanderlei 
comentou das pesquisas realizadas em outros RPPS sobre os modelos utilizados, e 
confirmou que a Resolução Normativa do IPMJ n° 01, de 31/01/2014 encontra-se dentro dos 
padrões de análises exigidos, em conformidade com a Portaria MPS 519/2011, ressaltando 
que a última alteração ocorrida em 29/11/2017, exposta na ata da 282a reunião ordinária, já 
previa atribuição de pontuação nos quesitos do IQG-RP (Índice de Qualidade de Gestão do 
Regime Próprio), somente para o gestor, cabendo apenas análises de credenciamento para o 
administrador. O que traz a confirmação da continuidade da exigência do relatório de 
rating de gestão de qualidade para os gestores, ou rati,ng de risco para os administradores. 
Amauri apresentou para atualização de credenciamento: BRAM - Bradesco Asset 
Management S.A DTVM, CNPJ 62.375.134/0001-44, IPMJ n° 07/GESTOR/2019-5; Banco 
Bradesco S.A, CNPJ 60.746.948/0001-12, IPMJ n° 06/ADM/2019-5; Western Asset US Index 
500 FIM, CNPJ 17.453.850/0001-48, IPMJ n° 90/FUNDO/2019-4; Pátria Special 
Opportunities I FIC FIP, CNPJ 13.328.452/0001-49, IPMJ n° 35/FUND 0/2 O 19-4; Kinea 
Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia CNPJ 27.782.774/0001-78, 
IPMJ n° 111/FUNDO/2019-2; Itaú Alocação Dinâmica RF FIC FI, CNPJ 21.838.150/0001- 
49, IPMJ n° 105/FUNDO/2019-3; Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI, 
CNPJ 02.224.354/0001-45, IPMJ n° 118/FUNDO/2019-2; SulAmérica Inflatie FI RF LP, 
CNPJ 09.326.708/0001-01, IPMJ n° 42/FUNDO/2019-5; SulAmérica Equities FI Ações, 
CNPJ 11.458.144/ 001-02, IPMJ n° 43/FUNDO/2019-5; Navi Institucional FIC FI Ações, 
CNPJ 14.113.3 
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CNPJ 07.861.554/0001-22, IPMJ n° 05/FUNDO/2019-6; BB Previdenciário RF IMA-B5 LP 
FIC FI, CNPJ 03.543.447/0001-03, IPMJ n° 47/FUNDO/2019-6. A próxima reunião ficou 
agendada para dia 25/09 na instituição financeira Bradesco, em São Paulo/SP. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 6h30min e foi por mim, Fabíola de Meio Silva 

lavrada a presente ata que será Carneiro, Assessora da Presidência, 
assinada pelos membros do Comitê presentés.***** 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vítor de Almeida 

Sônia Evarista da Silva 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Juarez Braga de Oliveira .Iuni r, 'resi 
Município de Jacareí, declaro estar ci nte d 
Acompanhamento de Investiment Fi 
Município de .Iacarei. 
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