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Ata da tricentésíma quadragésima quarta (344a) reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 13 de maio 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, José Ricardo Vinhas, Willian Otávio Pereira e Ivanir 
Barbosa da Silva Medeiros. Participaram da reunião Fabiola de Meio Silva Carneiro - 
Assessora da Presidência, Edrnar Osses Nunes - Executivo Público, servidor efetivo da 
Prefeitura Municipal de Jacareí, os Estaglários em Economia Heitor Andrade Fernandes dos 
Reis e Daniela Zaramello Ribeiro. A reunião teve início às 9h08min, através do aplicativo 
"GoogleMeet" (ferramenta de videoconferêncía on-Iine). O modelo de reunião remota faz-se 
necessário diante da pandemia de COVID-19, dadas as ações do executivo municipal para 
priorlzar 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 abril/2021; Análise pontual da 
carteira de Investimentos de maio/2021, Apresentação da Gestora Sul América e da 
Distribuidora Grid; Apresentação de Estudos e Assuntos Diversos. A reunião registrou o 
ence rr amento do mês de abril, com a elaboração do relatório gerencial. 1) Execução 
Orçamentária: as receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 52.732.089,22 
(cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, oitenta e nove reais e vinte e dois 
centavos) e as despesas orçamentárias empenhadas acumuladas o montante de R$ 
33.603.858,40 (trinta e três milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos). As movimentações financeiras do mês estão detalhadas em 
demonstrativo anexo a ata. 2) Cenário Econômico: A economia americana está em 
recuperação mediante o término do isolamento com a vacinação da população e a concessão 
de estímulos fiscais e domésticos. Diante desse cenário e com a alta cotação das comodities, os 
EUA esperam um surto inflacionário que deverá ser contido numa perspectiva de juros mais 
altos. No Brasil, a taxa de câmbio continua apresentando valorização, devido à expectativa 
de normalização da taxa de juros e o impulso proveniente do fim do impasse do orçamento, 
ocasionado pelo acordo que aprovou a LOA-2021. Com o avanço da vacinação da população, 
a expectativa é positiva para uma recuperação econômica, entretanto, a cautela com o âmbito 
fiscal, gerado pelo baixo cumprimento das regras fiscais, a piora da crise sanitária e a 
instabilidade política apresenta volatilidade de curto prazo, no mercado financeiro. Os 
índices de renda fixa fecharam o mês, positivos: IRF-M 0,84%, IMA-B 0,65%, IMA-B5 
0,87% e IMA-B5+ fechou 0,45%. Na renda variável o IBOV fechou o mês em 1,94%. 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) no mês a carteira positivou em 133,16%, no ano 37,24%, houve um desempenho 
positivo de R$ 11.116.177,45 (onze milhões, cento e dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e 
quarenta e cinco centavos). Confere um patrimônio de R$ 635.459.467,44 (Seiscentos e trinta 
e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 
quarenta e quatro centavos), alcance de 1,74% da meta de 1,31 % no mês, e 1,74% da meta 
de 4,68% no ano. c) O comitê analisou a carteira de maio até o dia 07/05/2021. O patrimônio 
do Instituto indica o montante de 636.565.450,37 (Seiscentos e trinta e seis milhões, 
quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos. 
Amuuri informou que foi apresentado ao Instituto, os fundos "Constância Legan FI sil 
Ações" e "Queluz Valor FI Ações", pela Distribuidora de fundos "Atina Agentes Aut 
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de Investimentos", apresentou, também, fundos no exterior, como alternativas para 
diversificação: "Botz Global x Mirae Asset Robótica e Inteligência Artificial FIC FIA IE", 
"Clou Global x Mirae Asset Cloud Computing FIC FIA IE", através do Diretor Comercial, 
Felipe Afonso. O comitê entende que no momento não haverá sugestões de aporte nestes 
fundos porque não há mais espaço na carteira para investimentos no exterior, bem como os 
fundos apresentados de renda variável não se enquadram nas estratégias adotas pelo 
Instituto, segue-se acompanhando suas estratégias para quando houver aumento de exposição 
em investimentos no exterior e de acordo com a alteração na resolução reavaliar a política de 
investimentos. Às 9h30min houve apresentação da Gestora Sul América, através de seus 
representantes André Caram, Wagner Kladt, e Juan Morales que explanou sobre o cenário 
econômico atual. Sobre o "Sul América Equities FI Ações", lembrou que o fundo entrou em 
alguns "IPOs" dentre eles, farmacêutica de segmento biológico e oncológico destinados para 
hospitais e seguridade. Quando o mercado está negativo, a dinâmica do fundo consiste em 
conservar e não sair vendendo os ativos porque em se tratar de ativos da área da saúde, os 
riscos devem ser minimizados. Material de apresentação anexo à ata. Às 10h22min, Priscila 
Navarro da "GRID Distribuidora" junto a Rogério Figueiredo e Mônica Marchevsky da 
Gestora ARX, apresentaram os fundos "ARX Income FI Ações" e "ARX Income Institucional 
FIC FIA". O material dessa apresentação está anexo a ata. Foi apresentado um estudo da 
equipe de investimentos do Instituto sobre estratégia, correlação, risco e retorno efetivo dos 
fundos, com e sem hedge, Amauri comentou que "Representantes de fundos de investimentos 
do Banco do Brasil" apresentaram uma proposta para aplicação no fundo "BB Perfil 
Previdenciário", que está com melhor desempenho, menor taxa, menor oscilação de mercado; 
e resgate do montante que está aplicado no "Itaú Alocação Dinâmica". Os membros do comitê 
não concordaram com a sugestão porque esse valor aplicado no Itaú será utilizado logo para 
a construção da Sede do IPMJ, sendo que ao realizar o resgate total haverá cobranças do 
PASEP que inviabilizariam tal movimentação. Amauri sugestionou para a próxima reunião, 
o credenciamento do "BB Alocação Ativa", apresentado também pelo Banco do Brasil, para 
aplicação dos valores do "COMPREV" e parte do valor que está aplicado no "Santander 
Ativo", deixando apenas uma reserva em torno de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) 
para fluxo de caixa. Os membros do comitê, em consenso aprovaram essa sugestão. Foi 
apresentado estudos em renda variável. Sobre o fundo "Tarpon GT Master FI Ações", Clévio 
sugestionou "Call" com os gestores para a próxima reunião do CAIF, a fim de termos mais 
segurança em um futuro aporte. Vanderlei comentou sobre um fundo estruturado 
apresentado pelo BTG Pactual, que encerrará em 10/06 para nova entrada de capital, 
solicitando ao Comitê de Investimentos se haveria interesse em participar desse fundo. O 
comitê optou por não fazer aportes neste momento. Clévio apontou que precisamos estudar 
mais sobre esse fundo para saber qual o ramo de interesse. Amauri informou que a revisão 
da "Política de Investimentos" será feita após a conclusão do estudo da "ALM (Asset Liability 
Management). "O Comitê de Investimentos analisou e atesta a conformidade do relatório de 
investimentos referente ao mês 04/2021 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 27/05/2021, às 9hrs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15min 
e foi mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CAIF, 

1_+-_-=".-L lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê 

Rua Antônio Afonso, 513 -Centro- Jacarel-Sf> 
Telefone: (12) 3954·3060· contato@ipmj.com.br 



Prefeitura de Jacareí 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí IPMJ 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Arnauri Arnaldo Junior 

Clévio Vitor de Almeida 

José Ricardo Vinhas 

Willian Otávio Pereira 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Rossana Vasques, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, 
declaro esta.' ciente da Ata da 3443 reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência unicípio de Jacareí, 

Jacareí, 13 de maio de 2021 
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