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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Data: 10/11/2016 - Membros: Responsável Técnico, Nelson de Souza - Gerente Administrativo, 
Aline Borges de Carvalho – Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro da Silva - Gerente 
de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma Ferreira Feitosa. A ,  
Diretora Presidente do Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro encontra-se de férias. Às 
quatorze horas do dia dez de novembro de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do comitê 
abaixo-assinados para essa reunião. Dando início aos trabalhos, a Diretora Presidente Interina  do 
Guarujá Previdência Lucielma Ferreira Feitosa 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: na China, pelo terceiro trimestre consecutivo, 
o PIB cresceu 6,7% na comparação interanual, uma taxa mais elevada do que a meta de 6,5% 
proposta pelo governo central. Refletindo tais informações, revisamos nossa projeção para o 
crescimento chinês antevendo expansões de 6,7% e 6,3% para 2016 e 2017, respectivamente. Na 
Zona do Euro, os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) 
ressaltaram ao longo das últimas semanas o limite das políticas monetárias expansionistas.  Em 
nosso entendimento, tal retórica não afasta a hipótese de um anúncio de medidas com viés 
acomodatício nos próximos meses, mas indica que o cenário permanecerá desafiador para o bloco 
nos próximos anos. Nos Estados Unidos, os indicadores macroeconômicos divulgados 
recentemente não mudaram nossa avaliação a respeito das perspectivas para a atividade, a inflação 
ou a taxa de juros. Tudo considerado, mantemos nossa projeção de crescimento de 1,8% e 2,0% 
para 2016 e 2017, respectivamente. No Brasil, nos deparamos com uma melhora sensível das 
expectativas para a economia doméstica ao longo dos últimos meses. Tal progresso pôde ser 
notado no avanço dos indicadores de confiança, na queda das expectativas inflacionárias e, 
finalmente, nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB). Ainda assim, avaliamos que os 
impulsos necessários para uma expansão robusta da economia ainda não estão presentes, uma tese 
que foi reforçada pelos indicadores de atividade publicados ao longo das últimas semanas. Do 
ponto de vista da inflação, a desaceleração do ritmo de alta dos preços se revelou mais intensa do 
que a esperada pelo mercado ao longo das últimas semanas. Um dos principais fatores por trás 
desta desaceleração foi a variação do componente de alimentação domiciliar, mas a melhora não 
se limitou ao mesmo. Tudo considerado, esperamos que o IPCA apresente expansões de 6,8% em 
2016 e 4,7% em 2017. Diante do progresso no combate à inflação e de perspectivas favoráveis em 
respeito à condução da política fiscal, o Banco Central do Brasil anunciou em outubro um corte 
da taxa de juros de 25 pontos base (pb), que levou a Selic para 14% ao ano. Ainda que tal decisão 
abra caminho para um ciclo de relaxamento das condições monetárias, os integrantes do Copom 
fizeram questão de deixar claro que ainda identificam muitas fontes de incerteza para o balanço 
de riscos no horizonte relevante. A nosso ver, ao ressaltar as incertezas associadas ao ritmo de 
desinflação dos preços, os diretores do BCB buscaram resguardar o máximo de flexibilidade para 
a próxima reunião do Copom. Tendo em vista que não é somente a inflação que deverá pautar tal 
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 decisão, seguimos confortáveis com nossa tese de corte mais agressivo da taxa de juros a partir 
de novembro, que levará a mesma a encerrar este ano em 13,5% e o próximo ano, 2017, em 9%. 
3) Rentabilidade:  a   rentabilidade   do   mês   setembro/16 foi   de  R$ 3.903.230,33 (três milhões 
noventos e três mil duzentos e trinta reais e trinta e três centavos) 4) Aportes dos 
Segurados:.....x.......x......x......x 

 

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

07/11/2016 08/11/2016 07/11/2016 08/11/2016

1.525.264,51R$                    1.816.451,37R$                    1.030.457,84R$                    1.227.181,61R$                    

31/10/2016

28.341,16R$                            -                                                  -                                                  

27/10/2016 27/10/2016

52.147,88R$                            62.103,38                                  -                                                  -                                                  

27/10/2016

14.031,34R$                            -                                                  -                                                  -                                                  

11/10/2016

-R$                                            386,56R$                                   

11/10/2016 11/10/2016

54.630,19R$                            44.329,60R$                            

18/10/2016 18/10/2016

51.824,07R$                            39.878,07R$                            

25/10/2016 25/10/2016

50.141,68R$                            39.038,77R$                            

08/11/2016 08/11/2016

31.780,03R$                            22.749,57R$                            

08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016

1.268,58R$                               1.510,78R$                               7.318,07R$                               8.715,18R$                               

PMG 5.599.355,33

REPASSES 

TOTAL
ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

INATIVOS CAMARA 14.031,34

INATIVOS LEI 1212 28.341,16

CAMARA 114.251,26

CEDIDOS 386,56

BENEFICIOS   AGOSTO 91.702,14

GUARUJÁ PREVIDENCIA 18.812,61

BENEFICIOS   SETEMBRO 89.180,45

BENEFICIOS   JULHO 98.959,79

BENEFICIOS   OUTUBRO 54.529,60
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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$ 6.109.550,24 (seis milhões 
cento e nove mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro 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 é de uma exposição de 50% nos vértices mais longos (dos quais 20% 
direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e 30% para o IMA-B Total), 20% para os vértices 
médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M Total) e 5% para o vértice mais curto, representado pelo 
IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das 
carteiras. E pesquisas comparativas de rentabilidade entre os fundos, os valores deverão ser 
aplicados com seguinte direcionamento: 

Aplicar no Fundo CEF IMA B 5 +  R$                               600.000,00  

Aplicar no Fundo Itaú  IMA B 5 +  R$                               600.000,00  

Aplicar no Fundo Itaú IMA B   R$                            1.200.000,00  

Aplicar no Fundo CEF Ima Geral  R$                               400.000,00  

Aplicar no Fundo Itaú Alocação Dinâmica  R$                            1.200.000,00  

Aplicar no Fundo CEF IPCA 2018  R$                               700.000,00  

Aplicar no Fundo CEF Disponibilidade  R$                               149.550,24  

Folha de Pagamento  R$                               800.000,00  

Taxa de Administração  R$                               460.000,00  

TOTAL  R$                            6.109.550,24  

 

Nada mais a declarar eu, Aline Borges de Carvalho encerro esta ata. 
 

 

 

 

         Célia Rodrigues Ribeiro                                                        Nelson de Souza            

          Diretora Presidente                                                           Responsável Técnico 

                 FÉRIAS 
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         Lucielma Ferreira Feitosa                                              Aline Borges de Carvalho 

  Gerente de Planejamento, Orçamento                                   Gerente Administrativo 

       Contabilidade e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva 

       Gerente de Previdência 


