ATA 035/2018
Reunião Ordinária
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniramse na sala de reuniões, às 11h da manhã, o Comitê de Investimentos do
RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros 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 Gestor Bruno iniciou a reunião falando acerca da
proposição de transferir R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
do Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF que hoje conta com 18,89% do PL total do
RPPS e com uma rentabilidade acumulada até a presente data na casa dos
0,520%, para o Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª, que está com 10,36% do PL e uma
rentabilidade acumulada de 0,855. O intuito de tal mudança é buscar uma
rentabilidade maior sem no entanto colocar em risco em ativos de prazos
mais longos, como o IMA-B, visto que entendemos que até pelo menos o
primeiro trimestre de 2019 o cenário ficará um tanto difícil de leitura
econômica devido tanto à transição de governo no Brasil como de
acontecimentos que estão em andamento no cenário geopolítico mundial
tais como os impasses das brigas alfandegárias entre EUA e China, a
possibilidade de aumento da taxa de juros americano e ainda o impasse que
está longe de ser definido em relação ao BREXIT no bloco do Euro. Proposta
aprovada por unanimidade. O segundo ponto levantado pelo gestor foi
acerca de onde serão retirados os valores para o pagamento da folha de
dezembro de 2018 dos Inativos e Pensionistas. O gestor sugeriu que os
valores sejam retirados do BB Previdenciário RF Perfil, que conta com 12,53%
do PL do RPPS e possui uma rentabilidade acumulada até a presente data de
0,313%. Proposta aceita por unanimidade. Por fim, foram analisados os
termos de credenciamento dos Fundos de Investimentos para o ano de 2019
nos quais o Patrimônio do RPPS possui seus recursos aplicados, conforme a
legislação determina e assinado por todos os membros do comitê. 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 e o presidente do CMP.

