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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Data: 07/10/2016 - Membros: Responsável Técnico, Nelson de Souza,  Diretora Presidente do 
Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro - Gerente Administrativo, Aline Borges de 
Carvalho – Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro da Silva. A Gerente de 
Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma Ferreira Feitosa, encontra-se 
de férias. Às quatorze horas do dia sete de outubro de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros 
do comitê abaixo-assinados para essa reunião. Dando início aos trabalhos, a Diretora Presidente 
do Guarujá Previdência Célia Rodrigues Ribeiro procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a 
ser objeto de análise pelos presentes: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior: Leitura da ata e 
aprovação; 2) Avaliação do Mercado Financeiro: Em relação à economia internacional, na zona 
do euro, a taxa de desemprego em agosto permaneceu em 10,1%, quando um ano antes era de 
10,7%. Já a inflação do consumidor foi de 0,4% na base anual, em setembro, o dobro da verificada 
em agosto, refletindo a diminuição do impacto dos preços de energia. No Reino Unido, o setor de 
serviços cresceu com força em julho e o PIB do segundo trimestre avançou 0,7% em relação ao 
primeiro e 2,1% em relação ao ano anterior. Foi um importante sinal de que, por enquanto, a 
economia não desacelerou com força após a decisão do país de deixar a União Europeia. Nos EUA, 
o Departamento de Comércio divulgou a última revisão do PIB do segundo trimestre do ano, que 
apresentou alta de 1,4% em taxa anualizada, três décimos acima da revisão anterior. A melhora se 
deveu a uma queda menor que a esperada dos investimentos de capital e uma maior força das 
exportações, além da permanência do dado positivo de consumo interno. Em agosto, a venda de 
imóveis novos nos EUA caiu depois de alcançar em julho o seu nível mais alto em nove anos e os 
pedidos de bens duráveis ficaram estáveis, quando se esperava um retrocesso. Já em setembro, a 
confiança dos consumidores melhorou mais do que o esperado, sendo que o indicador saltou de 
89,8 pontos da primeira estimativa, para 91,2 pontos, quando os analistas estimavam 90 pontos. 
Para as bolsas internacionais, a semana foi agitada. Se por um lado o acordo da Opep de limitar a 
produção de petróleo em 32,5 milhões de barris, frente a produção atual de 33,2 milhões de barris 
ajudou as ações das empresas de energia, a queda continuada das ações do Deutsche Bank liderou 
as perdas no setor financeiro, reascendendo temores de nova crise financeira, o que ainda não 
acreditamos. Enquanto o Dax, índice da bolsa alemã caiu 1,09%, o FTSE-100, da bolsa inglesa 
caiu 0,15% e o índice S&P 500, da bolsa norte-americana subiu 0,17%. No Brasil, em relação à 
inflação, o IPC-S perdeu força novamente na quarta medição de setembro e subiu apenas 0,07%, 
depois de ter registrado 0,18% na terceira prévia. No mês, o IPC-S subiu 0,32%. Já o IPC-Fipe 
caiu 0,03% na terceira quadrissemana, depois de ter registrado alta 0,01% na anterior. Por sua vez, 
o IGP-M, considerado a inflação do aluguel encerrou o mês de setembro com alta de 0,2%, depois 
de haver subido 0,15% no mês anterior, por conta do avanço de preços no atacado se sobrepondo 
à desaceleração dos preços ao consumidor. Importante destacar a divulgação do Relatório 
Trimestral de Inflação – RTI, pelo Banco Central, em que projeta o IPCA do ano que vem em 
4,4%, portanto abaixo da meta de 4,5%. Para 2018 a projeção é ainda menor, ou seja, de 3,8%.  



              PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

              DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ 

 

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP     CEP: 11430-000 

Tel.: (13) 3387-3940 

FOLHA   092/200 

Projeções que reforçaram a expectativa de que o Copom possa reduzir a taxa Selic em até 0,5 p.p. 
na próxima reunião, em 11 de outubro. Em relação ao mercado de trabalho, o IBGE divulgou a 
Pnad que evidenciou uma taxa de desemprego de 11,8% no trimestre encerrado em agosto. Foi a 
maior taxa já registrada pela série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O contingente de 
desempregados bateu recorde e chegou a 12 milhões de pessoas. De acordo com o Banco Central, 
o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 22,3 bilhões em agosto, acumulando 
no ano um déficit de R$ 58,9 bilhões, enquanto no ano anterior foi de R$ 1,1 bilhão no mesmo 
período. Já as transações correntes registraram déficit de US$ 579 milhões em agosto, acumulando 
nos últimos doze meses déficit de US$ 25,8 bilhões, bem menor que há um ano atrás. Por seu 
turno, segundo a FGV, a confiança da indústria aumentou em setembro e registrou o maior nível 
desde julho de 2014, enquanto a confiança do consumidor atingiu, no mesmo mês, o melhor nível 
em 20 meses. Na semana, por conta das bolsas internacionais o índice Ibovespa teve queda de 
0,56%, reduzindo a alta no ano para 34,64%. O dólar acumulou alta de 0,68% no período, enquanto 
o IMA-B Total subiu 0,80%, elevando a alta no ano para 22%. No Relatório Focus publicado nesta 
segunda-feira, a média dos economistas que militam no mercado financeiro passou a acreditar que 
o IPCA neste ano subirá 7,23% e não mais 7,25%. Há um mês, estava em 7,34%. Já o índice para 
o ano que vem permaneceu em 5,07%. Há quatro semanas, apontava 5,12%. Entre as instituições 
que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a 
mediana das projeções para este ano permaneceu em 7,30%. Para 2017, seguiu em 5,50%. Para a 
taxa Selic a expectativa novamente se manteve em 13,75%, para 2016, e em 11% para 2017. Em 
relação ao PIB, também houve manutenção das estimativas para este ano, de uma queda de 3,14% 
e para o próximo de uma alta de 1,36%. Para os Top 5, a taxa Selic terminará 2016 em 13,75% ao 
ano, mesmo patamar de uma semana e um mês antes. Para o ano que vem, as estimativas do Top 
5 ficaram estáveis em 11,25% ao ano, mesmo patamar de um mês atrás. Quanto à produção 
industrial, neste ano a expectativa piorou de uma queda de 5,93% para 5,96%. Para 2017, a 
projeção melhorou de uma alta de 1%, para 1,1%. Para a taxa de câmbio, o mercado aposta que 
ela estará em R$ 3,25 no final de 2016, contra R$ 3,29 na semana anterior, e em R$ 3,40 no final 
de 2017, frente a última previsão de R$ 3,45. Ainda conforme o relatório, a estimativa de superávit 
comercial para este ano caiu de US$ 50,00 bilhões para US$ 49,47 bilhões, e para o próximo caiu 
de US$ 46,83 para US$ 45,92. Para o Investimento Estrangeiro Direto, as expectativas 
mantiveram-se em US$ 65 bilhões para este ano e para o próximo. o campo externo, na zona do 
euro serão divulgadas as vendas no varejo em agosto e o PMI industrial de setembro. Nos EUA 
serão divulgados os gastos com construção e as encomendas de bens duráveis em agosto, o PMI 
industrial, o ISM de serviços e a criação de novas vagas de trabalho não rural, bem como a taxa 
de desemprego, em setembro. No Brasil, além dos índices parciais de inflação teremos a 
divulgação da inflação oficial de setembro. Nos mercados internacionais, além da evolução da 
campanha presidencial nos EUA os mercados estarão focados no desenrolar da crise que envolve 
o Deutsche Bank, que no nosso entender é muito grande para quebrar, e na criação de novas vagas 
de empregos não rurais, bem como da taxa de desemprego, indicadores altamente relevantes para 
o FED no estabelecimento da sua política monetária.  3) Rentabilidade:  a   rentabilidade   do   
mês   setembro/16 foi   de  R$ 3.035.040,83 (três milhões trinta e cinco mil quarenta reais e oitenta 
e três centavos) 4) Aportes dos Segurados:  x-------------------x------------------x--------------------------x--
-----------------------x---------------------------x-------------------x--------------------x-------------------------x----------x 
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5) Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil 
Disponibilidade RF da   Caixa   Econômica   Federal, no valor de R$ 6.045.430,57 (seis milhões  

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

06/10/2016 07/10/2016 06/10/2016 07/10/2016

1.535.169,33R$                    1.828.247,11R$                    1.039.187,88R$                    1.237.578,30R$                    

30/09/2016

28.287,21R$                            -                                                  -                                                  

29/09/2016 29/09/2016

52.154,82R$                            46.575,31                                  -                                                  -                                                  

29/09/2016

14.031,34R$                            -                                                  -                                                  -                                                  

07/10/2016 07/10/2016

42.156,64R$                            32.779,76R$                            

23/09/2016 23/09/2016

45.972,79R$                            33.156,99R$                            

23/09/2016 23/09/2016

51.820,20R$                            39.634,63R$                            

07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016

1.268,58R$                               1.510,78R$                               6.932,80R$                               8.256,37R$                               

23/09/2016 05/10/2016

249,38R$                                   460,35R$                                   

CEDIDOS A OUTROS MUNICIPIOS 709,73

BENEFICIOS   MAIO 79.129,78

BENEFICIOS   JUNHO 91.454,83

BENEFICIOS  74.936,40

GUARUJÁ PREVIDENCIA 17.968,53

INATIVOS LEI 1212 28.287,21

CAMARA 98.730,13

INATIVOS CAMARA 14.031,34

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

PMG 5.640.182,62



              PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

              DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ 

 

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP     CEP: 11430-000 

Tel.: (13) 3387-3940 

FOLHA   093/200 

quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)  até a data desta 
reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado diversificada mente 
dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 6) Taxa de Administração e Folha 
de Pagamento de Benefícios: o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) 
referente a taxa   de administração e o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para 
pagamentos dos benefícios, e inativos. 7) Aplicações: Dentro da Política de Investimentos, 
analisando o desempenho dos fundos junto ao site “compara fundos” e acatando algumas sugestões 
da empresa Credito e Mercado que permanece a recomendação de que, com a devida cautela e 
respeitados os limites das políticas de investimento é oportuna a avaliação de aplicações em 
produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo), 
em detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez de crédito para a produção 
e o consumo tem gerado prêmios de risco, que possibilitam uma remuneração que supera as metas 
atuariais. Quanto à renda variável, recomendamos uma exposição de no máximo 25%, já incluídas 
as alocações em fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos 
imobiliários FII (5%). Por fim, cabe lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por ensejarem 
o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme 
as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam 
o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo 
prazo. E pesquisas comparativas de rentabilidade entre os fundos, os valores deverão ser aplicados 
com seguinte direcionamento: 

 
8) Assuntos Diversos: marcada nova reunião para o dia vinte e um de outubro quando será 
discutida a nova Política de Investimento para o exercício de 2017. Nada mais a declarar eu, Aline 
Borges de Carvalho encerro esta ata. 

Aplicar no Fundo CEF IMA B 5 346.116,83R$                               

Aplicar no Fundo Santander IMA B 5 346.116,83R$                               

Aplicar no Fundo Geração Futuro IMA B 692.233,67R$                               

Aplicar no Fundo Bradesco IMA B 692.233,67R$                               

Aplicar no Fundo Bradesco IMA B 5+ 692.233,67R$                               

Aplicar no Fundo Banco do Brasil IMA B 5+ 461.489,11R$                               

Aplicar no Fundo Itau Alocação Dinamica 1.153.722,81R$                            

Aplicar no Fundo Bradesco Ima Geral 230.744,56R$                               

Aplicar no Fundo CEF Disponibilidade 170.539,42R$                               

Folha de Pagamento 800.000,00R$                               

Taxa de Administração 460.000,00R$                               

TOTAL 6.045.430,57R$                            
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         Célia Rodrigues Ribeiro                                                        Nelson de Souza            

          Diretora Presidente                                                           Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

         Lucielma Ferreira Feitosa                                              Aline Borges de Carvalho 

  Gerente de Planejamento, Orçamento                                   Gerente Administrativo 

       Contabilidade e Finanças 

                (FÉRIAS) 

 

 

 

 

 

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva 

       Gerente de Previdência 


