
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JALES. 


IATA:09/20211 IDATA: 20/10/20211 


Tipo: Presencial 

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley 

Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. 

Pauta: I) Para analise e ciencia: 01)Relat6rio Prestac;:ao de Contas-IMPS JALES-Agosto/2021; 02) 
Relat6rio Financeiro referente ao mes de Agosto/2021; 03) Relat6rio do comite de investimentos 

contendo: a) Relat6rio Analltico de Investimentos referente ao mes de julho; b) Parecer do comite de 

investimentos, referente a carteira do mes de agosto/2021 (relat6rio analitico de investimentos); 04) 

Relat6rio de auditoria e Certificac;:ao Pro Gestao - Programa de Certificac;:ao Institucional e Modernizac;:ao 

da Gestao dos RPPS; 05) Relat6rio do TCE/SP - Sobre 0 IEG-PREV anuario 2021 - fndice de Efetividade da 

Gestao Previdenciaria, site: https:/Iwww.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Anuario%20

%201EGPrev TCESP 2021 21Set.pdf; II) Para analise e delibera~ao: 01) Oficio do comite de 

investimentos solicitando as proposituras de alterac;:ao da carteira; 02) Relat6rio do comite de 

investimentos para credenciamento da instituic;:ao: Tarpon - Tpe - Gestora de Recursos Ltda. 

As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte do mes de outubro do ana de dois mil e vinte e um, na 
sala de reuni5es da sede administrativa do Instituto Municipal de Previdencia Social do municipio de 

Jales, estado de Sao Paulo, situado na Rua Sete, numero dois mil e setenta e dois, Centro, reuniram-se os 

seguintes membros: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley 

Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. A reuniao foi iniciada pelo 

presidente Luiz Antonio Abra que agradeceu a presenc;:a de todos e deu instalada a reuniao do Conselho 
procedendo a leitura do oficio n.£! 191/2021 da superintendencia com os itens da pauta a serem 

discutidos. Ato continuo explicou 0 Relat6rio de Prestac;:ao de Contas do mes de agosto/2021 contendo 0 

Relat6rio financeiro do mes de agosto e depois 0 Relat6rio do Comite de Investimentos, contendo 0 

relat6rio Analltico de Investimentos referente ao mes de agosto e 0 parecer do comite de investimentos, 

referente a carteira do mes de agosto/2021. Informou que 0 mes de agosto foi de cautela no cenario 

economico marcado principal mente pelos receios quanto ao cenario politico, aprovac;:ao pela Camara dos 

Deputados do texto que altera as regras do imposto de renda, dentre elas a inclusao da tributac;:ao no 

mercado financeiro de 20% sobre lucros e dividendos, 0 PIB brasileiro teve uma leve variac;:ao negativa em 

0,1% em comparac;:ao com 0 primeiro trimestre do ano, divulgac;:ao pelos Estados Unidos dos dados de 

emprego registrando 235 mil empregos nao agricolas em agosto, que obteve um resultado abaixo do 

esperado e dos dados do ultimo mes, trazendo especulac;:ao no mercado quanto a retirada das medidas 

de estimulos monetarios do Federal Reserve (FED). Com todos estes acontecimentos mais uma vez a 

carteira de investimentos do IMPS JALES fechou 0 mes de Agosto/2021 com retorno negativo de -0,87% 
abaixo da meta atuarial para 0 mes que foi de 0,89%, sendo que no acumulado(ano) a performance da 
carteira foi de 0,26% enquanto a meta e de 0,89%. Que tanto no segmento de fixa ou variavel tiveram 

retornos negativos, ou seja, na renda Fixa de -0,61% enquanto que na renda variavel 0 impacto negativo 
foi ainda maior, ou seja, -1.49%. No segmento de renda fixa, os unicos fundos que tiveram rendimentos 

positivos foram 0 Caixa Brasil IRF-M1 com 0,30% eo Caixa BrasiliPCA IDKA 2A TP com retorno de 0,19%, 

enquanto que na renda variavel tiverrlOs retornos positivos nos fundo Caixa Petro bras FI de Ac;:5es com 

4.51% e pelo Fundo BB Dividendos Midcaps FIC de Ac;:5es com 0,60%. Os Fundos com piores performances 

foram: Na renda fixa: os Titulos Publicos : -1,41%; Caixa Brasil Ativa FIC RF com -1,41% e 0 Caixa Brasil 
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Estra gica com -1,12%, enquanto que na renda variavel os destaques negativos foram: Caixa 

Brasil Small Caps ativo com -5.01%, 0 Caixa Brasil FIC de A~6es om -2,95% e 0 Bradesco Selection FI de 
A~6es com -2,27%. Claudio e Elaine questionaram sobre a situa~ao de outros Institutos e Luiz disse que 
estes estao tendo retorno negativo tambem, observando que nos estamos melhor que os outros, pois a 
nossa carteira e conservadora e estamos aplicando em tftulos publicos. Quanto ao item dois da pauta, 
explicou os relatorios e informou que a prefeitura nao esta passando 0 aporte. Disse que em uma reuniao 

com a superintendencia do Instituto e ele, 0 prefeito informou que havera uma licita~ao no dia vinte e 
dois de novembro de dois mil e vinte e um para venda de diversos imoveis e com 0 dinheiro arrecadado 
pagara 0 aporte. A conselheira Marisley comentou sobre a demora dessa licita~ao, mas espera que de 
certo, po is 0 aporte precisa ser pago. Na sequencia Luiz apresentou 0 Offcio nQ 12/2021 do comite de 
Investimentos solicitando autoriza~ao para realiza~ao de altera~6es na carteira de investimentos 
(resgates e aplica~6es) informando que os valores abaixo sao proje~6es aproximadas, podendo haver 
varia~ao de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conforma~ao e 
efetiva~ao dos repasses previstos. 

A - RESGATES 

Itens FUNDO 
Valor 

Aproximado 
Motivo 

1 
Caixa FI Brasi11RF-M1 

Tftulos Publicos Renda Fixa 
1.900.000,00 

Para Pagamento da Folha Salarial e outras 

despesas do IMPS 

2 
Caixa FI Brasi11RF-M1 

Tftulos Publicos Renda Fixa 

-

165.000,00 

Para pagamento do repasse do IRRF da 

Folha salarial de setembro/2021 e 0 

convenio com 0 Banco Santander da folha 

de setembro/2021. 

8- APLlCAC;OES 

Itens FUNDO 
Valor 

Aproximado 
Motivo 

1 
Caixa FI Brasi11RF-M1 

Tftulos Publicos Renda Fixa 
634.047,11 

Repasse das Contribuir;6es Previdenciarias 

da parte PATRONAL setembro/2021 

2 
Caixa FI Brasil1RF-M1 

Tftulos Publicos Renda Fixa 
492.322,71 

Repasse das Contribuir;6es Previdenciarias 

da parte FUNCIONAL setembro/2021 

3 
Caixa FIC Brasil Gestao 

Estrategica 
14.117,31 

Repasse mensal do Aporte Pela Camara 

Municipal 

4 
Caixa FIC Brasil Gestao 

Estrategica 
870.078,09 

Repasse do Aporte Pela Prefeitura 

Municipal de Jales 

5 
BB Alocar;ao Ativa Retorno 

Total FIC Renda Fixa 
175.000,00 Parcelamentos 0694/2020 - Aporte 

6 
BB Ar;6es ESG FI Ar;6es BDR 

Nfvell 
255.000,00 Parcelamentos  0837/2018 e 0907/2019. 



Os conse iros analisaram a sugestao do Comite de Investimento, entenderam e deliberaram a favor 

das altera~oes sugeridas. Luiz continuou a reuniao apresentando 0 relat6rio para credenciamento da 

institui~ao Tarpon - Tpe - Gestora de Recursos Ltda. Marisley lembrou que antes do relat6rio ser 
apresentado para 0 Conselho, a empresa Credito e Mercado que presta consultoria ao Instituto analisou a 

institui~ao citada e aconselhou positivamente 0 credenciamento. Os membros do Conselho Deliberativo 
leram 0 relat6rio e deliberaram a favor da Institui~ao financeira citada. Na sequencia Luiz apresentou 0 

relat6rio de auditoria e Certifica~ao Pro Gestao - Programa de Certifica~ao Institucional e Moderniza~ao 

da Gestao dos RPPS lembrando que Jales conseguiu a certifica~ao. Os conselheiros elogiaram a 

competencia do superintendente deste Instituto que nao mediu esfor~os para junto com os conselhos e 

toda equipe do Instituto cumprisse todas as exigencias do Programa. Depois apresentou 0 relat6rio do 
TCE/SP - Sobre 0 IEG-PREV anuario 2021- fndice de Efetividade da Gestao Previdenciaria, disponfvel no 
site:https:/Iwww.tce .sp .gov.br/sites/default/files!publicacoes!Anua rio%20%201 EG Prey TCESP 202 i 21S 

et.pdf, informando que este Instituto de Previdencia foi rebaixado, voltando da letra C+ para Ceo que 
mais pesou para que isto acontecesse foi a nao realiza~ao da reforma da previdencia no municipio de 

Jales. Elaine perguntou se 0 Projeto de Lei da reforma ja havia sido enviado para Camara. Luiz informou 
que a Procuradoria Jurfdica da prefeitura fez algumas corre~6es e sugest6es de altera~6es e enviou para 0 

Instituto analisar e finalizar. Disse que 0 procurador do Instituto estava fazendo as altera~6es e enviara 

por email para todos os conselheiros e se nao tiver nenhuma observa~ao sera enviado para 0 prefeito e 

este encaminhara para Camara de vereadores. Conclufdos os trabalhos, 0 presidente Luis Antonio Abra, 

agradeceu a presen_~a de todos e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausencia de 
manifesto, deu-se: por encerrada a reuniao e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que 

! 
vai por mim, pelt> presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 20( vinte) de outubro do ana de 

V./~ Q'VV:Cv~- yvv1. 
Elaine Cristint.Magri da Silva 
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Iracy Severino de Go . oy Luiz Antonio Abra 
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M~risley B~rceli Nascimento 
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