
Prefeitura de Jacareí 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí IPMJ 

Ata da tricentésima quadragésima terceira (343") reumao ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 29 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. A reunião teve início às 9hl3min, 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 Pontual da Carteira de Investimentos até o dia 26 de abril e 
Assuntos diversos. Cenário Econômico: O mundo passa por uma política monetária 
expansionista e medidas fiscais em apoio às economias desenvolvidas indicam uma revisão do 
crescimento econômico mundial para 2022. Nos EUA, esse cenário positivo gera certa 
preocupação com o efeito das medidas fiscais, mas Jerome Powell (FED - EUA) adiantou que 
"não é hora de pensar em redução dos estímulos monetários", mantendo a taxa de juros num 
escopo de 0% a 0,25% ao ano. No mesmo dia, Biden apresentou mais estímulos focados em 
infraestrutura e nas famílias de baixa renda. No Brasil, a taxa de câmbio apresenta 
valorização, com recuo para R$ 5,36/US$, menor nível desde janeiro e a B3 encerrou o dia de 
forma positiva, passando dos 121 mil pontos (+1,4%). Apesar da redução da atividade 
econômica no final do mês de março, o avanço da vacinação da população gera expectativa 
positiva para uma recuperação econômica, entretanto, a cautela com o âmbito fiscal, a piora 
da crise sanitária e a instabilidade política apresenta uma volatilidade de curto prazo. O 
comitê analisou a carteira de abril até o dia 26/04/21. O patrimônio do Instituto indica o 
montante de 636.534.885,96 (Seiscentos e trinta e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro 
mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Foram concluídas as sugestões 
de movimentações financeiras da ata 340" (17/02/2021), a) resgate total do "Bradesco Fundo 
de Investimento de Ações Selection", CNPJ: 03.660.879/0001-96 e aplicação no "Bradesco H 
Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo", CNPJ: 15.259.071/0001-80, no dia 23/04/2021; b) 
resgate parcial no dia 20/04/2021 do "BB Previden~iário Renda Fixa IMA-B Fundo de 
Investimento", CNPJ: 07.861.554/0001-22, no valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões 
de reais) e aplicação de R$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no "BNP Paribas 
Small Caps Fundo de Investimento em Ações", CNPJ: 11.108.013/0001-03; aplicação de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no "Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de 
Investimento de Ações", CNPJ: 17.335.646/0001-22; aplicação de R$ 7.500.000,00 (sete 
milhões e quinhentos mil reais) no "BTG Pactual Absoluto 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 Investimento em 
Cotas de Fundo de Investimento de Ações - Investimento no Exterior", CNPJ: XJ 
38.421.502/0001-6: e aplicação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no "~eral ~. 
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Aegon Global Sustainable FC de Fundos de Investimento Multimercado - Investimento no 
Exterior", CNPJ: 38.001.966/0001-16. Vanderlei comunicou que recebeu uma ligação 
telefônica do Instituto de Previdência de Joinvile/SC, pedindo informações sobre o 
procedimento do IPMJ junto ao "Banco Pátria" e que eles têm o mesmo entendimento em 
aguardar a solução .processual do fundo de investimentos. Elogiou, também, o bom 
desempenho do estagiário Heitor, apresentando-se como um ótimo recurso para os estudos e 
análises dos investimentos e apresentação dos mesmos. As próximas reuniões ficaram 
agendadas para os dias 13 e 27 de maio. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
àSlo.h 2min e foi por mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CAIF, 
_-'----_7- lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê 

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 de Previdência do Município de Jacareí, 
declaro estar ciente da Ata da 343" reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previ do Município de Jacareí. 

Jacareí, 29 de abril de 2021 
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