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Ata da tricentésima quadragésima sétima (3478) reumao ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 20 de julho de 2021, com as seguintes presenças: Vanderlei Massarioli 
Gestor dos Investimentos, Amauri Arnaldo Júnior - Superviso r da Unidade de Gestão de 
Investimentos, Clévio Vitor de Almeida, José Ricardo Vinhas e Ivanir Barbosa da Silva 
Medeiros. Ausências justificadas de Willian Otávio Pereira e de Renata de Souza Santos 
Esteves - Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro. Participaram da reunião, 
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 09h04min, através do aplicativo "Google Meet" (ferramenta 
de videoconferência on-líne), 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 do fechamento da carteira de junho/2021; 2) Análise parcial carteira julho até 
14/07/2021; 3) Credenciamentos; 4) Assuntos Diversos. A reunião registrou o encerramento 
do mês de junho/2021, com a elaboração do relatório gerencial. Execução Orçamentária: as 
receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 69.440.383,08 (sessenta e nove milhões, 
quatrocentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos) e as despesas 
orçamentárias empenhadas acumuladas no montante de R$ 50.216.831,12 (cinquenta 
milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e um reais e doze centavos). Cenário 
Econômico: A preocupação com o avanço da variante delta no mundo tem afetado os 
mercados, assim como, no Brasil, o envio da reforma tributária ao Congresso pelo governo 
com proposta de taxação dos dividendos em 20%. Esses fatores têm contribuído para a 
oscilação das taxas futuras de juros que também foram impactadas pela trajetória de quedas 
da taxa de câmbio e das taxas das treasuries norte-americanas. Outro ponto sensível da 
economia é a possível crise hídrica e as altas nas bandeiras tarifárias de energia elétrica q 
podem chegar a 70%. O mGE também divulgou a taxa de desemprego no trimestre fechada 
em abril, chegando a 14,7% e atingindo 14,8 milhões de trabalhadores. No mês de junho a 
produção industrial no Brasil teve queda de 1,3% (ante -2,2% em março), com destaque para 
os bens semiduráveis e não duráveis (-0,9%) e bens intermediários (- 0,8%). No varejo houv 
avanço de 1,4% (MIM), bem como crescimento de 0,7% (M/M). A inflação, medida pelo IPCA 
desacelerou de 0,83% para 0,53% (MIM) em junho. Com o resultado, o índice acumula alta 
de 8,35% em 12 meses. Os principais vetores da desaceleração do IPCA foram os grupos 
"Habitação" e "Transportes", que desaceleraram de 1,78% para 1,10% e de 1,15% para 
0,41 %, respectivamente. Em junho, o COPOM decidiu elevar a taxa básica de juros (Selic) 
de 3,50% para 4,25% a.a. No comunicado destaca-se a retirada da "normalização parcial" 
para a indicação de elevação contínua até o nível neutro e a possibilidade de acelerar o ritmo 
de altas para a convergência das expectativas de inflação em 2022. Houve melhora no status 
quo da pandemia no país com queda da média móvel do número de mortes e do nível de 
ocupação dos leitos de UTI, assim como com o aumento no ritmo de vacinação (12,4 % 
imunizados). A maioria dos índices de renda fixa encerraram o mês de junho positivos: IRF 
M 0,21 %, IMA-B 0,42%, IMA-B5 -0,13% e IMA-B5+ fechou 0,83%. Na renda variável o 
IBOV positivou 0,46%. 1) O comitê analisou a carteira de junho fechada em 30/06/21. O 
patrimônio do Instituto fechou o mês com o montante de R$ 647.771.924,69 (Seiscentos e 
quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e 
sessenta e nove centavos). A carteira de renda fixa rendeu R$ 573.886,30 (Quinhentos e 
setenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos). A carteira de renda 
variável R$ 2.208.234,55 (dois milhões, duzentos e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e 

Rua Antônio Afonso, 513 -Centro- Jacareí-SP 
Telefone: (12) 3954-3060- contato@ipmj.sp.gov.br 



•• Prefeitura de Jacareí 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí IPMJ 

«: 

cinquenta e cinco centavos). A carteira do exterior rendeu R$ 900.173,10 (Novecentos mil, 
cento e setenta e três reais e dez centavos). A Rentabilidade da carteira em junho/2021 foi R$ 
3.682.293,95 (Três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e 
noventa e cinco centavos). A rentabilidade dos fundos da carteira no mês foi de 0,56%, 
atingindo 53,34% da meta atuarial mensal, quanto ao acumulado no ano foi atingido 2,68% 
representando 39,91 % da meta atuarial anual. Sr. Amauri mostrou a oscilação negativa dos 
fundos !MAB 5 e o rendimento positivo da maioria dos demais fundos de renda fixa da 
carteira. Também lembrou que o desenquadramento passivo foi resolvido por meio da 
movimentação com o resgate parcial de R$ 3.000.000,00 (Três milhões) do fundo BRADESCO 
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES para o fundo BRADESCO H NILO FI RENDA 
FIXA alterando o percentual de alocação Art. 8°,11, "a" para 19,87% respeitando o limite de 
20% estabelecido pela Resolução CNM n° 3.922/10. O Sr. Clévio pediu o gesto r do fundo 
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA seja questionado sobre sua estratégia 
de atuação para verificar se há concentração de papéis pré-fixados, assim como a estratégia 
adotada no fundo OCCAM FIC AÇÕES e a aderência da rentabilidade do fundo J CHINA 
EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES à oscilação 
da taxa de câmbio. O Sr. Vanderlei informou que a empresa contratada responsável pela 
entrega do estudo da ALM deverá seguir o contrato e o Sr. Amauri informa que o contrato 
estabelece entrega até 18 de agosto de 2021, porém a empresa tentará entregar até o final do 
mês de julho de 2021. 2) O comitê analisou a carteira parcial de julho até 14/07/2021 e o 
patrimônio do Instituto apresentou o montante de R$ 651.368.173,16 (Seiscentos e cinquenta 
e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e três reais e dezesseis centavos). 
A carteira de renda fixa rendeu R$ 732.255,02 (Setecentos e trinta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e dois centavos). A carteira de renda variável R$ 2.590.843,93 (dois 
milhões, quinhentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três 
centavos). A carteira do exterior rendeu R$ 451.941,18 (Quatrocentos e cinquenta um mil, 
novecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). A Rentabilidade da carteira até 
14/07/2021 foi R$ 3.775.040,13 (Três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quarenta reais 
e noventa e treze centavos). A rentabilidade parcial mensal dos fundos da carteira foi de 
0,57%, atingindo 123,51 % da meta atuarial dentro de julho, o acumulado anual ficou e 
3,27%, representando um atingimento de 45,34% da meta atuarial anual. Foi destacado que 
quase todos os fundos da carteira estão positivos nos três segmentos da carteira, com destaque 
para a carteira de renda variável seguida da recuperação da carteira do exterior. 3) 
Credenciamentos: O comitê aprovou o credenciamento do fundo TARPON GT 30 FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ: 
35.726.741/0001-39, N° 174/FUNDO/2021-1 e o do gesto r TPE GESTORA DE RECURSOS 
LTDA, CNPJ: 35.098.80110001-16, N° 175/GESTOR/2021-1. 4) O Sr. Vanderlei ressaltou que 
existe uma previsão de que o IPMJ possa pleitear a certificação do Pró-Gestão em novembro 
de 2021 e de que os trabalhos para adequação já foram iniciados com a produção dos(~ _ 
relatórios e adequação às exigências do programa. Também lembrou que relativo ao fundo 
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP continua sendo monitorado, mas sem nova 
informação até o momento. O Sr. Clévio perguntou se existe previsão de retorno às atividades 
presenciais diante da evolução na vacinação no município. O Sr. Vanderlei também informou 
sobre a participação do instituto no XIV Encontro Jurídico Financeiro que será realizado de 
forma híbrida em São Paulo e através da internet entre os dias 16/08/2021 à 18/08/2021. O 
CAIF terá direito a 2 vagas, sendo proposto por consenso que 1 vaga ficaria com o instituto e 
a segunda seria destinada ao membro Willian Otávio Pereira. O Sr. Amauri pediu para que 
seja verificada a possibilidade de aquisição de assinaturas digitais para os membros do CAIF 
para agilização do processo de assinaturas dos documentos e das atas. A próxima reunião 
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ficou agendada para o dia 28 de julho, às 09hOOmin. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada às 10h2lmi fo· Dor mim, Edmar Osses Nunes, servidor efetivo da Prefeitura 
Municipal de Jacareí, lavrada a presente ata que será assinada pelos 
membros do Comitê presentes. ***** 

.! 

Vanderlei Massarioli 

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 347a reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência d . nicípio de Jacareí. 

// 
/ Jacareí, 20 de julho de 2021 

Rua Antônio Afonso, 513 -Centro- Jacareí-SP 
Telefone: (12) 3954-3060- contato@ipmj.sp.gov.br 


