ATA 034/2018
Reunião Ordinária
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se
na sala de reuniões, às 11h da manhã, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ,
composto nesta data pelos servidores Ana Beatriz Ferreira Garcia, Gladis
Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves, o Presidente
do CMP e o Gestor de Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore.
O motivo de tal reunião foi para definir de qual Fundo de Investimentos
seriam aplicados os valores de repasses no decorrer de dezembro de 2018, e
de onde serão baixados os valores para o pagamento dos Inativos e
Pensionistas referente ao 13º salário de 2018. Devido a leve volatilidade que
está ocorrendo nos fundos de longo prazo, sugeriu o Gestor que fosse
baixado do Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, enquanto as aplicações, a princípio,
devido ao cenário atual será no Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª, e, caso melhore
o mercado e as rentabilidades de fundos mais ousados como o IMAB, fica
autorizado fazer algumas aplicações no Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP.
Identificamos uma alteração no cenário macroeconômico com o dólar até o
presente momento em valorização de quase 1% ao passo que a Ibovespa
apresenta queda de 0,90% e as demais bolsas internacionais acompanham a
queda, como por exemplo a Nasdaq com -3,80%, a FTSE 100 (Reino Unido
com queda de 2,30%, CAC 40 (França) com queda de 2,36% e a Nikkei (Japão),
já fechada em declínio de 1,91%. Diante deste cenário estamos atentos às
notícias que devem aparecer no decorrer do dia. Todos os presentes
concordaram com a sugestão do Gestor. Nada mais sendo a tratar, a reunião
foi dada por encerrada e eu, Bruno C. C. Montemaggiore, lavro a presente ata
que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Investimentos.

