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Prefeitura de Jacareí 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí IPMJ 

Ata da tricentésima décima sétima (317a) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento 
de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida 
em 25 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 foi realizada na 
instituição financeira BRAM - Bradesco Asset Management, em São Paulo/SP, às 10h, com 
a participação dos representantes da instituição Sr. Francisco Carlos da Silva e Walter 
Naresi de Morais Junior. A apresentação do cenário econômico retratou risco de recessão 
global e recuperação gradual da atividade no mercado interno. As perspectivas da BRAM 
apontam para Selic de 4,50% em 2019, sendo a mesma em 2020; PIB de 0,80% em 2019, e 
de 2% em 2020; IPCA 3,14% em 2019, e 3,6% em 2020; câmbio de R$ 4,15 em 2019, e R$ 
4,20 em 2020, não colocando em risco o controle de inflação. A renda fixa ainda será 
marcada por volatilidade, mesmo com a sinalização do Banco Central de continuidade do 
ciclo de redução da Selic, corroborando para positividade de fundos de investimentos com 
gestão ativa, sendo apresentado o fundo de investimento Bradesco RF Nilo (gestão ativa em 
IMA-B). Com cenário de taxa de juros baixa, inflação controlada e juro real baixo, para o 
alcance de meta atuarial, a migração para o risco se fará necessária, enaltecendo a 
instituição, que sua visão em renda variável dá preferência a companhias que se beneficiam 
de juros baixos e com crescimento descorrelacionado do PIB, destacando resultados dos 
fundos de investimentos Bradesco H FICFI em Ações Ibov Regime de Previdência (art. 8°, I, 
"a" da Resolução 3922/2010) e Bradesco FIA Dividendos (art. 8°,11, "a"). Em continuidade 
a reunião, Vanderlei deu ciência aos membros do comitê, que o percentual alocado no artigo 
8°, 11, "a", da Resolução 3922/2010, encontrava-se em 20%, podendo ocasionar ao final do 
mês desenquadramento legal, assim, baseado em análises de Iiquidez dos fundos de 
investimentos que compõem a carteira do instituto, e considerando que o resgate total do 
fundo de investimento BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações ocorrerá em outubro, 
foi solicitado resgate parcial do fundo de investimento SulAmérica Equities FIA no valor de 
R$ 7.000.000,00 (liquidez D+3). Fabíola e Amauri participaram da reunião de resultados do 
fundo de investimento Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Multiestratégia, 
retratando a posição do fundo de R$ 1,5 bi de capital comprometido, com R$ 536 milhões de 
capital já investido. Os setores com participação do fundo são da área da saúde, educação e 
tecnologia. Na saúde foram investidos R$ 163,30 milhões no Centro Clínico Gaúcho, 
compreendendo 10,5% do fundo, essa empresa é a principal operadora privada de planos 
de saúde de Porto Alegre, com oportunidades em um mercado ainda subpenetrado, dadas 
as perspectivas favoráveis para o setor (envelhecimento da população, gastos com saúde ... ), 
aumentando o valor estratégico da companhia. Para educação o investimento foi de R$ 173 
milhões, 11,2% do fundo, no Grupo A Educação, empresa com 46 anos de expertise, com 
mais de 500 colaboradores e um milhão de estudantes usuários de suas plataformas, que se 
beneficia do crescimento do EaD no Brasil atuando de forma diversificada em regiões e 
instituições de ensino superior, liderando em conteúdo técnico como um dos únicos players 
do setor a conseguir acesso diferenciado à IES. Para tecnologia o investimento foi de R$ 200 
milhões na Wise Up On Line, projeto da Wiser Educação (Wise-up, Wizard e 
meusucesso.com), 22% do fundo, líder no mercado de ensino de idiomas, com foco no 
segmento adulto executivo, prioriza celeridade no desenvolvimento de ferramentas e 
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presente ata que será assinada pelos membros do Comitê presentes, ***** 

h15min e foi por mim, 
lavrada a 

serviços de transformação digital e grupo que presta serviços funerários e possui cemitérios. 
A apresentação do fundo será encaminhada aos membros para conhecimento detalhado da 
exposição. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
Fabíola de Meio Silva Carneiro, Assessora da Presidência, ---->"''f'-=--=-=:';:_:;__-- 

Clévio Vítor de Almeida 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Sônia Evarista da Silva 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, declaro estar ciente da a da 317a reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Fina cei o Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí. 

Jacareí, 26 de setembro de 2019 
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