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Ata da tricentésima quadragésima quinta (345") reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 27 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 e Ivanir Barbosa da Silva 
Medeiros. Ausência justificada de Willian Otávio Pereira. Participaram da reunião Fabiola 
de Meio Silva Carneiro - Assessora da Presidência, Edrnar Osses Nunes - Executivo Público, 
servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jacareí, os Estagiários em Economia Heitor 
Andrade Fernandes dos Reis e Daniela Zaramello Ribeiro. A reunião teve início às 14hl0min, 
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 
24/maio/2021, Apresentação da Gestora de Investimentos financeiros "BTG Pactual Asset 
Mallagemellt SIA DTVM", Apresentação da Distribuidora "Doia r Bills Agente Autônomos 
de Investimentos", Credenciamentos e Assuntos Diversos. Cenário Econômico: Em meio à 
crise sanitária mundial, a economia vem sido restabelecida moderadamente. A expectativa é 
de que o panorama internacional continue se apresentando de forma positiva quanto a 
retomada econômica, com a alta liquidez apresentada pelos mercados financeiros, os juros se 
mantendo em baixos patamares e a inflação controlada. No Brasil, embora a saúde pública 
continue em estado grave, com as instabilidades políticas em alta e o fato de ainda haver 
necessidade de cautela com o âmbito fiscal, o qual projeta piora no déficit primário de 2021, 
a economia segue em recuperação com o avanço da vacinação. O comitê analisou a carteira 
de maio até o dia 24/05/21. O patrimônio do Instituto indica o montante de 639.079.789,41 
(Seiscentos e trinta e nove milhões, setenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e 
quarenta e um centavos). Amauri informou que devido a rentabilidade dos fundos de 
investimentos em renda variável estarem performando muito bem, a carteira de 
investimentos no Art. 8°, 11, "a" poderá ser desenquadrada passivamente, solicitando ao 
Comitê de Investimentos sugestões para resgates e possíveis aportes em renda fixa. Clévio 
sugestionou que quando houver desenquadramento passivo de algum fundo que compõe a 
carteira de Investimentos do IPMJ, persistindo até o encerramento do mês, na próxima 1;-/ 
reunião do comitê após o oco rr ido deve-se resolver esse desenquadramento (Resolução 
3.922/10). Às 14h37min, houve a apresentação on line da "BTG Pactual Asset Management 
SI A DTVM" através da equipe composta por: Natália Alouche, Beatriz Souza, Patrícia )r 
Genelhu e Bernardo Guimarães. Foi apresentado um FIP sustentável, no qual foi informado 
que o período de captação será até 10/06/2021, optando o Comitê de Investimentos em não 
apertar novas quantias no Art. 8° IV, "a", pois a alocação objetiva de acordo com a Política 

I 

de Investimentos 2021 já está comprometida neste artigo. Às 15h30min, a equipe da J_ 
Distribuidora de fundos "Dolar Bills" através de seus representantes Sulivan Moreira Diniz 
e Giovana Finco e a "TPE Gestora de Recursos Ltda" com a presença dos diretores Felipe 
Piccollotto e Rafael Maisonnave apresentaram o fundo "Tarpon GT 30 FIC FIA" aos ~' 
membros do CAIF. Trata-se de um fundo que apresenta uma alta discorrelação com o 
IBOVESPA e vem performando nos últimos anos acima de seu benchmark, sendo .' 
enquadrado para RPPS desde 16/0112020. O Comitê de tos solicitou ~ 

credenciamento do fundo para análise, devendo se.' aprese~n~t~~=t~~~::::2=~r=a_~ 1>(- 
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possível tomada de decisão. Foi solicitado também pelos membros do CAIF a participação no 
"3° Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS", em Florianópolis, SC, remarcado para 
o período de 15 a 17 de setembro de 2021. Em relação aos credenciamentos, o comitê solicitou 
a apresentação destes num período antecipado à reunião em cinco dias, para análise, sendo 
informado pelo setor de investimentos que não haveria prazo hábil pua entrega neste 
período, Amauri solicitou aos membros um prazo de 2 dias antes das reuniões. Então, a 
aprovação desses documentos ficou para a próxima reunião, que segue agendada para o dia 
16 de junho, às 14:00h. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi e cerrada às 16h55min e 
foi por mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CAIF, --1-, +- Iavrada 
a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê present·",,<>-.--'IM~ 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vitor de Almeida 

José Ricardo Vinhas 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Rossana Vasques, Presidente do Instituto.?: revidência do Município de Jacareí, 
declaro estar ciente da Ata da 345" reunião or2:~~~ a do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdêncí do Municípi -de Jacareí. 

Jacareí, 27 de maio de 2021 
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