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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Data: 13/01/2017 - Membros: Responsável Técnico, Nelson de Souza, Diretora 
Presidente do Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro - Gerente Administrativo, 
Aline Borges de Carvalho – Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e 
Finanças, Lucielma Ferreira Feitosa - Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro 
da Silva.  Convidados – Laydianne Alves da Silva Rosa – Analista Previdenciário 
Economista.  Às quatorze horas do dia treze de janeiro de dois mil e dezessete 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, foi 
divulgado o PMI industrial de dezembro, que atingiu o seu nível mais alto desde abril de 
2011.  O ritmo mais rápido de crescimento da atividade industrial, em cinco anos, sugeriu 
que as indústrias da zona do euro estão entrando em 2017 com uma força renovada. 
Por seu turno, a inflação do consumidor acelerou fortemente em dezembro, ao atingir a 
marca de 1,1%, depois de ter registrado 0,6% em novembro. A alta decorreu do aumento 
dos preços da energia, segundo a agência Eurostat. Nos EUA, foi divulgado que a 
atividade industrial acelerou para a máxima de dois anos, em dezembro, em meio a um 
aumento das novas encomendas e no nível de emprego no setor. O ISM industrial subiu 
1,5% para uma leitura de 54,7 pontos, a mais alta desde dezembro de 2014. Já a criação 
de novas vagas de trabalho fora do setor agrícola atingiu a marca de 156 mil em 
dezembro, quando a expectativa era de que 178 mil vagas fossem criadas. A taxa de 
desemprego se elevou para 4,7%, depois de ter atingido 4,6% em novembro, a menor 
taxa em nove anos. Na China, o setor de serviços acelerou em dezembro o seu 
crescimento para o nível mais alto em dezessete meses, com o PMI de serviços atingindo 
a marca de 53,4 pontos. Para as bolsas internacionais, a semana anterior foi de altas. O 
Dax, índice da bolsa alemã, que subiu 6,87% em 2016, avançou 1,03% na primeira 
semana de 2017. O FTSE-100, da bolsa inglesa, que subiu 14,43% no ano anterior, se 
elevou em 0,94% na semana que passou. O índice S&P 500, da bolsa norte-americana, 
que subiu 9,54% em 2016, subiu 1,70% na semana enquanto o Nikkey 225, da bolsa 
japonesa, que subiu 0,42% no ano anterior, começou o novo ano com uma alta de 1,78%. 
Com o Legislativo e o Judiciário em recesso, os fatos e as notícias de caráter 
exclusivamente econômico, divulgadas no início de 2017, receberam a nossa total 
atenção.  Em relação à economia brasileira, a FGV informou que a inflação de 2016, 
medida através do IPC-S, foi de 6,18%, já que o indicador encerrou o mês de dezembro 
com alta de 0,33%. Já o IPC-Fipe, que encerrou dezembro com um avanço de 0,72%, 
acumulou no ano anterior uma alta de 6,54%. Quanto a produção industrial em 
novembro, o IBGE informou um avanço de 0,2% na comparação com o mês anterior, 
sendo que a expectativa dos economistas apontava uma alta de cerca de 2%. Em 
outubro  o  recuo  foi  de  1,2%. Conforme  o  Ministério da Indústria e Comércio, com as  



              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   003 

importações caindo quase cinco vezes mais que as exportações em relação a 2015, a 
balança comercial brasileira apresentou em 2016 superávit de US$ 47,7 bilhões, o maior 
da história. Em um ano em que dos principais produtos da pauta de exportações do país, 
apenas o açúcar em bruto teve alta no preço. Depois de registrar a expressiva alta de 
38,93% no ano de 2016, o Ibovespa avançou 2,39% na primeira semana de 2017. Já o 
dólar, que se desvalorizou 16,54% no ano passado, teve queda de 1,64% na semana 
anterior. Por sua vez, o IMB-B Total, que apresentou alta de 23,37% em 2016, teve alta 
de 0,12% na semana que passou. No Relatório Focus publicado nesta segunda-feira, a 
média dos economistas que militam no mercado financeiro estimou que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subirá 4,81% em 2017, sendo que na semana 
anterior a expectativa era de uma alta de 4,87%. Para a taxa Selic, o boletim informou 
que para o fim do próximo ano, a média das expectativas situou-se em 10,25%, como 
na semana anterior. Já para o desempenho da economia previsto para este ano, o 
mercado estima a evolução do PIB em 0,5%, também como na semana anterior.  Para 
a taxa de câmbio, o relatório mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 
3,45, no fim de 2017, frente a R$ 3,48 da pesquisa anterior. Para o Investimento 
Estrangeiro Direto, as expectativas são de um ingresso de US$ 70 bilhões em 2017.  3) 
Rentabilidade:  a   rentabilidade   do   mês   dezembro/16 foi   de   R$5.190.426,09 
(cinco milhões dento e noventa mil quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos). 
No exercício de 2016 a meta atuarial era de 12,95% sendo que os investimentos 
obtiveram um retorno de 18,29% superando a meta totalizando um retorno de R$ 
35.725.729,86 (trinta e cinco milhões setecentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e 
nove reais e oitenta e seis centavos) . 4) Aportes dos Segurados: ..x..x..x..x..x..x..x..x 

 

 

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

06/01/2017 06/01/2017

1.530.216,90R$                    1.030.178,82R$                    

06/01/2017 06/01/2017

1.517.672,11R$                    1.026.171,80R$                    

21/12/2016

28.341,16R$                            -                                                  -                                                  

29/12/2016

28.341,16R$                            -                                                  -                                                  

PMG - 13 SALARIO 2.543.843,91

INATIVOS LEI 1212 - DEZ 28.341,16

NÃO HOUVE REPASSE NÃO HOUVE REPASSE

NÃO HOUVE REPASSE NÃO HOUVE REPASSE

INATIVOS LEI 1212 - 13 SALARIO 28.341,16

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

PMG - DEZ 2.560.395,72
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Informamos que até a data desta reunião não houve repasse da parte patronal dos 
servidores da Prefeitura Municipal ref. Mês de Dezembro/16 e 13º Salário de 2016. 5) 
Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo 
Brasil Disponibilidade RF da   Caixa   Econômica   Federal, no valor de R$ 5.323.480,30 
(cinco milhões trezentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos) 
até a data desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e 
aplicado diversificadamente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 
6) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios: o valor de R$ 
522.000,00 (quinhentos e vinte e dois 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: Sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista 
o médio e longo prazos, a nossa recomendação 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, em face de constituir 
uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras. 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  

21/12/2016 21/12/2016

52.276,64R$                            62.256,72                                  -                                                  -                                                  

21/12/2016

14.031,34R$                            -                                                  -                                                  -                                                  

21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016

1.249,22R$                               1.487,72R$                               5.031,17R$                               5.991,78R$                               

21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016

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

29/12/2016

460,35R$                                   

GUARUJÁ PREVIDENCIA 13 

SALARIO
13.759,89

CEDIDOS A OUTROS MUNICIPIOS 460,35NÃO HOUVE REPASSE

GUARUJÁ PREVIDENCIA DEZ 19.773,41

CAMARA  DEZ 114.533,36

INATIVOS CAMARA  DEZ 14.031,34
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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:  

 

Ficou acertado que se houver o repasse da parte patronal da Prefeitura o valor deverá 
ser investido nos mesmos fundos decididos nesta data. Nada mais a declarar eu, 
Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata. 

 

 

         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                                                                 

 

 

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva 

       Gerente de Previdência 

Aplicar no Fundo Itau IMA B 5 + 1.064.696,06R$                         

Aplicar no Fundo Itau  IRFM CEF 266.174,02R$                             

Aplicar no Fundo IMA B5 CEF 1.064.696,06R$                         

Aplica no Fundo IMA B Bradesco 1.597.044,09R$                         

Aplicar no Fundo CEF Disponibilidade 8.870,08R$                                 

Folha de Pagamento de Beneficios 800.000,00R$                             

Taxa de Administração 522.000,00R$                             

TOTAL 5.323.480,31R$                         


