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Ata da tricentésima quadragésima segunda (34r) reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 15 de abril de 2021, 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 Vitor de Almeida, Willian Otávio Pereira e Ivanir Barbosa da Silva 
Medeiros. Participaram da reunião Fabiola de Meio Silva Carneiro - Assessora da 
Presidência, Edmar Osses Nunes - Executivo Público, servidor efetivo da Prefeitura 
Municipal de Jacareí e o Estagiário em Economia Heitor Andrade Fernandes dos Reis. 
Ausência de José Ricardo Vinhas justificada, A reunião teve início às 9h05min, através do 
aplicativo "GoogleMeet" (ferramenta de videoconferência on-line), O modelo de reunião 
remota faz-se necessário diante da pandemia de COVID-19, dadas as ações do executivo 
municipal para priorizar o isolamento social, entre outras medidas no controle da 
disseminação do coronavírus. Durante esse período, os membros do CAIF acompanham 
individualmente a transição do mercado financeiro e a situação da crise econômica 
decorrente da pandemia. Pauta da reunião: Análise da Carteira de Investimentos de fevereiro 
e março/2021; Análise pontual da carteira de Investimentos até o dia 12/abril/2021. 
Atualização de credenciamentos e Assuntos Diversos. A reunião registrou o encerramento do 
mês de fevereiro, com a elaboração do relatório gerencial. 1) Execução Orçamentária: em 
fevereiro, as receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 25.983.049,37 (vinte e cinco 
milhões, novecentos e oitenta e três mil, quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) e as 
despesas orçamentárias empenhadas acumuladas o montante de R$ 16.973.630,10 (dezesseis 
milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos). Em março, 
as receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 33.536.775,18 (trinta e três milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) e as 
despesas orçamentárias empenhadas acumuladas o montante de R$ 25.256.817,54 (vinte e 
cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro 
centavos). As movimentações financeiras do mês estão detalhadas em demonstrativo anexo a 
ata. 2) Cenário Econômico: Com a segunda onda da pandemia de covid - 19, o número d 
casos e mortes aumentou e houve a redução no ritmo da recuperação econômica global. 
Medidas de distanciamento social afetaram os setores de serviços, em diversos países, poréj' 
a atividade econômica global manteve-se em recuperação, com o desempenho da produção 
industrial compensando a fraqueza nos serviços. Estados Unidos e China apresentaram u 
ritmo de atividade mais forte, enquanto a Área do Euro (AE) e o Japão sentiram mais s 
efeitos das medidas de isolamento social. No Brasil, além de seguir o ritmo mundial, h' o 
desequilíbrio fiscal, com necessidade de duras medidas de contenção de despesas, para n o 
atingir o teto de gastos em 2021. A capacidade de ajustes nas contas públicas é necessári 
para uma trajetória fiscal equilibrada. A aceleração inflacionária, reflete a alta nos preços 
dos alimentos e bens industriais, pressionada tanto pelo preço das commodities nos mercados 
internacionais quanto pela escassez de matérias-primas em alguns setores. Os índices de 
renda fixa encerraram o mês de fevereiro, negativos: IRF-M -1,18%, IMA-B -1,52%, IMA- 6: 
B5 -0,60% e IMA-B5+ fechou -2,33%. Na renda variável o IBOV finalizou o mês negativo - ~ '" 
4,37%; em março, os índices encerraram o mês com variação: IRF-M -0,84%, IMA-B - 
0,46%, IMA-B5 0,34% e IMA-B5+ fechou -1,17%. Na renda variável o IBOV positivou 6%. 1 
3) Análise da Carteira de Investimento: a) todos os fundos encontram-se enquadrados à 
Resolução CNM n° 3.922/10, bem como aos limites da política anual de investimentos para 
2021. b) a carteira encenou o mês de fevereiro negativa em -61,92%, no ano -40,44%, houve 
um desempenho negativo de R$ 4.720.464,47 (quatro milhões, setecentos e vinte mil,~ 
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quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Confere um patrimônio de 
R$ 620.842.642,03 (Seiscentos e vinte milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais e três centavos), alcance de -0,795% da meta de 1,28% no mês, e -0,802% 
da meta de 1,98% no ano. No mês de março, a carteira fechou positiva em 42,54%, no ano 
19,69%, houve um desempenho R$ 5.208.983,61 (cinco milhões, duzentos e oito mil, 
novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). Confere um patrimônio de R$ 
625.115.389,98 (Seiscentos e vinte e cinco milhões, cento quinze mil, trezentos e oitenta e nove 
reais e noventa e oito centavos), alcance de 0,736% da meta de 1,73% no mês, e 0,737% da 
meta de 3,75% no ano. c) O comitê analisou a carteira de abril até o dia 12/04/2021. O 
patrimônio do Instituto indica o montante de 629.983.121,09 (Seiscentos e vinte e nove 
milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e nove centavos). Amauri 
apresentou para credenciamento, gestores e administradores: "XP AlIocation Asset 
Management Ltda", CNPJ: 37.918.829/0001-88, número 173/Gestor/2021-1; "Banco 
Bradesco S.A.", CNPJ: 60.746.948/0001-12, número 06/ADM/2021-6; "Mongeral Aegon 
Investimentos Ltda", CNPJ: 16.500.294/0001-50, número 172/Gestor/2021-1; "Indie Capital 
Investimentos Ltda", CNPJ: 14.359.791/0001-55, número 168/Gestor/2021-1; "BTG Pactual 
Asset Management S.A. DTVM", CNPJ: 29.650.082/0001-00, número I1/Gestor/2021-4; 
"BTG Serviços Financeiros S.A.", CNPJ: 59.281.253/0001-23, número 10/ADM/2021-4; os 
fundos: "Morgan Stanley Global Opportunities Advisory Fundo de Investimento em Cotas 
de Fundo de Investimento de Ações - Investimento no Exterior", CNPJ: 33.913.562/0001-85, 
número 169/Fundo/2021-1; "Mongeral Aegon Global Sustainable FC de Fundos de 
Investimento Multimercado - Investimento no Exterior", CNPJ: 38.001.966/0001-16, número 
171/Fundo/2021-1; "J. China Equity Dolar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundo de Investimento de Ações - Investimento no Exterior", CNPJ: 38.421.502/0001-69, 
número 169/Fundo/2021-1; "Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de 
Investimento de Ações", CNPJ: 17.335.646/0001-22, número 167/Fundo/2021-1; "BTG 
Pactual Absoluto Institucional Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento 
de Ações", CNPJ: 11.977.794/0001-64, número 115/Fundo/2021-3 e "Bradesco H Fundo de 
Investimento Renda Fixa Nilo", CNPJ: 15.259.071/0001-80, número 150/Fundo/2021-2. Os 
membros do Comitê aprovaram as atualizações e credenciamentos, com exceção do "Truxt 
Valor Institucional Fundo de Investimento de Cotas de Fundo de Investimento de Ações", 
CNPJ: 26.277.595/0001-10, que está em processo de regularização da classificação de risco de 
crédito (Rating), necessária para o credenciamento. Em continuidade às sugestões de 
movimentações financeiras da ata 34W (17/02/2021), segue a próxima etapa: a) resgate total 
do "Bradesco Fundo de Investimento de Ações Selection", CNPJ: 03.660.879/0001-96, no 
valor de R$ 5.957.809,82 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e nove 
reais e oitenta e dois centavos) para aplicação no "Bradesco H Fundo de Investimento Renda 
Fixa Nilo", CNPJ: 15.259.071/0001-80; b) resgate parcial do "BB Previdenciário Renda Fixa 
IMA-B Fundo de Investimento", CNPJ: 07.861.554/0001-22, no valor de R$ 27.000.000,00 
(vinte e sete milhões de reais) para aplicação de R$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos mil 
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Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Ações", CNPJ: 17.335.646/0001-22; 

Institucional Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento de Ações", CNPJ: ;{ 
11.977.794/0001-64; aplicação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no "Morgan 
Stanley Global Opportunities Advisory Fundo de Investimento de Cotas de Fundo de 
Investimento em Ações - Investimento no Exterior"! CNPJ: 33.913.562/0001-85; aplicação de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no "J. China Equity Dolar Advisory Fundo de +- 
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Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Ações - Investimento no Exterior", 
CNPJ: 38.421.502/0001-69 e aplicação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no 
"Mongeral Aegon Global Sustainable FC de Fundos de Investimento Multimercado - 
Investimento no Exterior", CNPJ: 38.001.966/0001-16. Os membros do comitê aprovaram as 
sugestões de movimentações financeiras. Vanderlei informou que houve uma reunião com os 
gestores do "Patria Special Opportunities I FIC FIP", da qual o IPMJ não participou. A 
proposta do Instituto é uma reunião do jurídico com o "Patria" para atualização da situação 
do fundo. Recebemos o contato do escritório "Vieira Rezende Advogados" propondo uma 
ação conjunta com outros RPPSs para instaurar um processo contra o "Patria". Em consulta 
ao jurídico, fomos orientados a buscar informações junto a outros institutos investidores do 
fundo em questão, para verificar qual a posição deles, pois não há elementos capazes de 
embasar uma ação judicial. Clévio questionou se houve alguma devolução financeira do 
"Banco Santos" e Fabíola comentou que não, nem extratos são enviados, em contrapartida, 
há amortização mensal do "FIDIC Fechado Multisetorial Master 111", indicando recuperação 
do fundo por parte do administrador. "O Comitê de Investimentos analisou e atesta a 
conformidade do relatório de investimentos referente aos meses 02 e 03/2021 quanto à 
rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos 
recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à 
Política de Investimentos, o qual deve ser encaminhado ao Conselho Fiscal para aprovação". 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 29/04/2021, às 9hrs. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi enc~s llh20min e foi por mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, 
Membro do CAIF, ~ lavrada a presente ata que será assinada pelos 
membros do Comitê presentes. ***** 
Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vitor de Almeida 

Willian Otávio Pereira 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Rossana Vasques, Presidente do Instituto d re idência do Município de Jacareí, 
declaro estar ciente da Ata da 34r reunião o~nária d Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. 
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