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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Data: 13/12/2016 - Membros: Responsável Técnico, Nelson de Souza - Diretora Presidente do 
Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro -  Gerente de Previdência, Antônio Eduardo 
Teodoro da Silva - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma 
Ferreira Feitosa. A Gerente Administrativo, Aline Borges de Carvalho encontra-se de férias. Às 
quatorze horas do dia treze de dezembro 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: No âmbito internacional o mercado ainda digere a eleição 
de Donald Trump à presidência dos EUA, e interpreta os sinais emitidos pelo novo presidente a 
respeito de como será o seu mandato. A forma como trata questões como economia, relações 
comerciais e diplomáticas com o resto do mundo dão pistas do que esperar. Os mercados 
financeiros precificam um período de maiores investimentos e maior inflação, acompanhada de 
um aperto monetário mais rápido nos EUA. Na semana de 13/14 de dezembro ocorrerá a última 
reunião do Fomc no ano, e um aumento no juro americano está precificado pelo mercado. Os 
mercados emergentes, incluindo o Brasil, deverão sofrer com fuga de capital e depreciação das 
moedas locais. No mercado nacional o cenário político continua dando o tom por aqui, com cada 
vez mais políticos envolvidos nos escândalos de corrupção, conforme as delações dos executivos 
da Odebrecht e demais empreiteiras são divulgadas. O Governo conseguiu aprovar com certa 
tranquilidade a PEC dos gastos na Câmara dos Deputados, em dois turnos, e no Senado. A reforma 
da previdência foi encaminhada à Câmara para tramitação, e seus termos tem gerado polêmica na 
medida em que dificulta o acesso do trabalhador ao benefício, o que deve gerar desgastes políticos 
profundos ano Planalto. Em contrapartida, o presidente Michel Temer discute internamente um 
mini pacote de medidas para estimular a retomada da economia. O  Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE divulgou a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que desacelerou na passagem de outubro para novembro, de 0,26% 
para 0,18%, mas ainda assim registrou a menor taxa para o mês de novembro desde 1998, quando 
caiu 0,12%. No ano, a alta acumulado é de 5,97. Em 12 meses, ficou em 6,99%, inferior aos 7,87% 
verificado nos 12 meses imediatamente anteriores. As principais influências para a desaceleração 
no mês foram os grupos artigos de residência (-0,16%) e alimentação e bebidas (-0,20%). Neste 
último caso, o grupo foi influenciado principalmente pelo recuo nos preços do feijão carioca (-
17,52%), tomate (-15,15%) e batata inglesa (-8,28%). Em sua última reunião do ano, o Copom, 
por unanimidade decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 pontos pela segunda vez seguida, para 
13,75% a.a. Sinais de desaceleração da inflação, dúvidas sobre a recuperação da economia e o 
avanço no Congresso da PEC 241, que limita os gastos públicos, foram fatores citados no 
comunicado do BC após a reunião. Cortes mais rápidos e maiores foram também condicionados 
aos avanços do ajuste fiscal. Segundo a ata do Copom, alguns membros do Comitê ponderaram 
que a evolução favorável da inflação, os passos positivos no processo de aprovação das primeiras 
reformas fiscais e a piora nas perspectivas de recuperação da atividade econômica já justificariam 
uma intensificação do ritmo de flexibilização dos juros. No entanto, outros diretores argumentaram 
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 que a evolução de alguns componentes da inflação mais sensíveis à atividade econômica e à 
política monetária continuava indicando pausa e que as incertezas quanto ao possível fim do 
cenário externo benigno para economias emergentes deveriam diminuir até a reunião do Copom 
em janeiro. A combinação desses fatores recomendava aguardar até a próxima reunião. 3) 
Rentabilidade:  a   rentabilidade   do   mês   novembro/16 foi   negativo em   R$ 3.572.475,54 
(três milhões quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e 
quatro centavos) 4) Aportes dos Segurados:...x....x.....x....x.....x....x....x....x.....x.....x.....x.....x....x. 

 

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

06/12/2016 07/12/2016 06/12/2016 07/12/2016

1.529.723,76R$                    1.821.761,93R$                    1.034.657,09R$                    1.232.182,54R$                    

30/11/2016

28.341,16R$                            -                                                  -                                                  

28/11/2016 28/11/2016

52.156,75R$                            62.113,94                                  -                                                  -                                                  

07/12/2016 07/12/2016

-                                                  -                                                  

28/11/2016

14.031,34R$                            -                                                  -                                                  -                                                  

07/12/2016

12.527,35R$                            -                                                  -                                                  -                                                  

07/12/2016 07/12/2016

36.326,89R$                            29.699,34R$                            

30/11/2016 30/11/2016

37.847,59R$                            27.093,31R$                            

PMG 5.618.325,32

INATIVOS CAMARA  13º Sal 12.527,35

CAMARA  13º Sal 109.798,38

INATIVOS LEI 1212 28.341,16

CAMARA 114.270,69

INATIVOS CAMARA 14.031,34

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

BENEFICIOS  66.026,23

BENEFICIOS   OUTUBRO 64.940,90
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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$ 6.048.881,59 (seis milhões 
quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove 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:  

Aplicar no Fundo BB IMA B 5 +  R$                            2.000.000,00  

Aplicar no Fundo Itau  IMA B 5 +  R$                            2.000.000,00  

Aplicar no Fundo CEF Disponibilidade  R$                               788.881,59  

Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários  R$                               800.000,00  

Taxa de Administração  R$                               460.000,00  

TOTAL  R$                            6.048.881,59  

Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata. 

 

07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016

1.268,58R$                               1.510,78R$                               7.756,61R$                               9.237,44R$                               

30/11/2016 30/11/2016

386,56R$                                   460,35R$                                   

GUARUJÁ PREVIDENCIA 19.773,41

CEDIDOS A OUTROS MUNICIPIOS 846,91
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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 


