
ATA 025/2018 
Reunião Extraordinária 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 
reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Jerônimo às 
11h o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos 
servidores Ana Beatriz Ferreira Garcia, Gladis Regina Madeira Tavares e Maria 
da Conceição dos Santos Chaves, o Gestor de Investimentos Bruno Cristiano 
Coleto Montemaggiore e o Presidente do CMP do RPPS Tiago Oliveira dos 
Santos. O Gestor Bruno iniciou a reunião solicitando orientações de onde 
retirar os valores para pagamento da folha dos inativos e pensionistas 
referente ao mês de setembro de 2018. Propôs que o valor fosse resgatado 
do Caixa FI Brasil DI Longo Prazo, visto que o mesmo está compondo 19,57% 
do PL e o limite do mesmo é de 20%. Esta medida serve para evitar o 
desenquadramento, além de que o referido fundo está com uma 
rentabilidade baixa, porém estável. Além disso, como o IDKA IPCA 2A está 
com uma rentabilidade muito boa acumulada no presente mês, vamos 
começar gradualmente a exposição a fundos com benchmark que possuam 
mais possibilidade de alcançar ou tangenciar a meta atuarial. Sendo aprovado 
por todos membros. Outro ponto foi referente a aplicação do valor de R$ 
3.509,20 do repasse da folha de setembro/2018 da Câmara de Vereadores 
que foi depositado na data de ontem e devido o acordo da ata anterior dos 
repasses serem aplicados no IDKA 2A, e também pelo cenário desta data não 
estar propicio para aplicação nesse índice, o Gestor sugeriu via WhatsApp que 
a aplicação fosse feita no Caixa FI Brasil IRF- M 1 TP RF, sendo aprovado por 
todos os membros do Comitê naquele aplicativo. Nada mais sendo a tratar, a 
reunião foi dada por encerrada e eu, Tiago Oliveira dos Santos, lavro a 
presente ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de 
Investimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


