
Ata da tricentésima quadragésima sexta (346a) reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 16 de junho 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, Edmar 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 14h09min, 
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. Pauta da reunião: 1) Análise da Carteira de Investimentos de 
maio; 2) Análise parcial da carteira de junho até 10/06/2021; 3) Credenciamentos; 4) 
Apresentação de estudos de investimentos; 5) Assuntos Diversos. A reunião registrou o 
encerramento do mês de maio, com a elaboração do relatório gerencial. Execução 
Orçamentária: as receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 60.808.354,48 (sessenta 
milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) 
e as despesas orçamentárias empenhadas acumuladas o montante de R$ 41.837.809,27 
(quarenta e um milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e vinte e sete 
centavos). Cenário Econômico: Analistas do mercado acreditam em recuperação da 
economia mundial à medida que avança a vacinação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos 
e Ásia, seguidos pelos países do continente europeu, há expectativa de que a recuperação da 
economia será mais acentuada que a esperada nos países da América do Sul, os quais ainda 
enfrentam um quadro de vacinação mais lento. No Brasil espera-se que a taxa de juro seja 
elevada em 0,75 ponto porcentual a 4,25% a.a. dado o avanço no ritmo de crescimento da 
inflação, dessa maneira sinalizando que Copom poderá estabelecer uma taxa de 6,5% a.a. até 
o final do ano de 2021. Acredita-se que a moeda norte-americana deverá seguir se 
desvalorizando, influenciada diretamente pela política adotada pelo Banco Central no Brasil 
e pela possível manutenção pelo FOMC, comitê de política monetária do banco central norte 
americano, da taxa de juros no intervalo entre 0% e 0,25% no Estados Unidos. A economia 
brasileira continuou crescendo em abril e maio conforme já o bom desempenho do primeiro 
trimestre de 2021 frente ao quarto trimestre de 2020 com expansão de 1,2% com taxas 
positivas na agropecuária 5,7%, indústria 0,7% e Serviços 0,4%. Os índices de renda fixa 
encerraram o mês de maio positivos: IRF-M -0,20%, IMA-B 1,06%, IMA-B5 0,69% e IMA 
B5+ fechou 1,38%. Na renda variável o IBOV finalizou o mês positivo em 6,16%; Na renda 
variável o IBOV positivou 1,94%. 1) O comitê analisou a carteira fechada de maio. O 
patrimônio do Instituto indica o montante de R$ 644.685.606,76 (Seiscentos e quarenta e 
quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos). 
Amauri enfatizou a rentabilidade dos fundos de investimentos em renda variável no mês e o 
consequente desenquadramento passivo ocorrido na carteira de investimentos no Art. 8°, 11, 
"a". Ressaltou-se também a evolução do patrimônio líquido com atingimento da meta atuarial 
no mês em 111,66% e 35,25% da meta anual. No mês de maio a carteira de renda fixa rendeu 
R$ 2.385.975,08 (dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e oito centavos), a carteira de renda variável R$ 8.359.230,04 (oito milhões, trezentos e 
cinquenta e nove mil, duzentos e trinta reais e quatro centavos) e a carteira do exterior fechou 
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e setenta e nove centavos negativos). 2) Na carteira parcial de junho até dia 10/06/2021 houve 
aumento do PL frente ao fechamento do mês em 0,76% atingindo o valor de R$ 
649.567.116,42 (Seiscentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento 
e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) e com atingimento de 171,47% da meta atuarial 
no mês e 44,53% da meta no ano. A carteira de fixa rendeu R$ 1.618.205,57 (um milhão, 
seiscentos e dezoito mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a carteira de renda 
variável R$ 3.459.753,74 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) e a carteira do exterior fechou em R$ - 
194.449,71 (Cento e noventa quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e um 
centavos negativos). Embora a carteira tenha atingido um resultado positivo em renda fixa e 
variável em maio e junho, o comitê também discutiu a importância dos investimentos no 
exterior e o acompanhamento dos fundos, principalmente por aqueles fundos sem hedge 
(proteção cambial) diante da valorização do real e das perspectivas de continuidade na 
desvalorização do dólar. 3) Foram aprovados pelo comitê os credenciamentos do distribuidor 
Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, Cnpj: 35.796.942/0001-02, N° 
176/Distribuidor/2021-1 e dos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno 
Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento, Cnpj: 35.292.588/0001-89, 
número 177/fundo/2021-1 e Sul América Selection Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em Ações, Cnpj: 34.525.068/0001-06, N° 178/Fundo/2021-1. 4) A área 
de investimentos apresentou a proposta para resolução do desenquadramento passivo que foi 
aceita pelo comitê conforme segue: Resgate parcial do fundo Bradesco Fundo de Investimento 
em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações Institucional IBRX Alpha, Cnpj: 
14.099.976/0001-78 (Art. 8° 11 "a") de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e aplicação 
desse valor no fundo Bradesco H Nilo Fundo de Investimento em Renda Fixa, Cnpj: 
15.259.071/0001-80 (Art. 7° IV "a") e resgate parcial do fundo Sul América Equities fundo de 
Investimento em Ações, Cnpj: 11.458.144/0001-02 (Art. 8° 11 "a") de R$ 3.000.000,00 (Três 
milhões de reais) e subsequente aplicação desse valor resgatado no fundo Sul América Intlatie 
Fundo de Investimento em Renda Fixa, Cnpj: 09.326.708/0001-01 (Art. 7° I "b"). Com a 
nova alocação o Art. 7°, I, "b" passa de 51,28% para 51,63%, o Art. 7°, IV, "a" de 8,49% para 
8,94% e o Art. 8, IT, "a" de 20,50% para 19,59%, dentro dos limites exigidos pela Resolução 
CMN N° 3.922/10. Foi sugerido também uma realocação dentro do Art. 7° IV "a", resgate 
parcial de R$ 5.530.823,86 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e vinte três reais 
e oitenta e seis centavos) do fundo Santander Ativo Renda Fixa Fundo de Investimentos em 
Cotas, Cnpj 26.507.132/0001-06 e sua aplicação no fundo Bradesco H Nilo Fundo de 
Investimento em Renda Fixa, Cnpj 15.259.071/0001-80 (Art. 7° IV "a"). Após as novas 
alocações o Art. 7° passe de 60,56% para 61,36% e o Art. 8 de 30,08% para 29,21% do 
Patrimônio Líquido. O comitê sugere que os recursos oriundos da Compensação 
Previdenciária (COMPREV), sejam realocados no Banco do Brasil, no fundo credenciado BB 
Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas 
de Fundo de Investimento, Cnpj: 35.292.588/0001-89. 5) Nos assuntos diversos o Sr. Vanderlei 
comentou primeiramente sobre o "Dia do Investidor" promovido pelo gesto r Pátria 
Investimentos, neste evento havia a possibilidade de se enviar perguntas por e-mail, o Sr. 
Vanderlei informa que enviou uma pergunta sobre a situação dos cotistas que não aderiram 
ao coinvestimento para subscrição de cotas em novo fundo de participações, o Pátria Special 
Opportunities 11 Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, não tendo ~ 
recebido até o momento nenhuma resposta do gestor. O comitê de investimentos solicita que . 
seja feita notificação extrajudicial com esse questionamento pelo departamento jurídico do 
IPMJ. Em seguida o Sr. Vanderlei informou que o IPMJ recebeu notificação sobre a 8a 
chamada de capital do fundo Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I no valor de R$ 
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Vanderlei Massarioli 

507.410,00 (Quinhentos e sete mil e quatrocentos e dez reais) que deverá ser integralizada até 
24/06/2021. Por último informou sobre a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Regimento 
do Comitê de Investimentos do Instituto. O Sr. Amauri informou que a consultoria Crédito e 
Mercado Consultoria em Investimentos deverá entregar a elaboração dos estudos 
contratados para a ALM (Asset Liability Management) até 30 de julho de 2021 e que a revisão 
da política de investimentos ocorrerá após essa entrega. "O Comitê de Investimentos analisou 
e atesta a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês OS/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 do comitê foi agendada para o dia 30/06/2021 às 14hOO. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16h18min e foi por mim, Edmar Osses Nunes, 
EX~ÚbIiCO, servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jacareí, 

I __ ~~~~"",-- __ Iavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê 
presentes. ***** 

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 de Previdência do Município de Jacareí, 
declaro estar ciente da Ata da 346a reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdê CI do Município de Jacareí. 
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