ATA 005/2019
Reunião Extraordinária
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
reuniram-se na sala de reuniões, às 14h da tarde, o Comitê de Investimentos
do RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira
Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves, Tiago Oliveira dos Santos e
a Presidente do CMP, Sra. Ana Beatriz Ferreira. O Gestor de Investimentos
Bruno se encontra em férias. O intuito da reunião é a definição de qual
aplicação iremos retirar os recursos para pagamento da folha dos Inativos e
Pensionistas e licenças de responsabilidade do RPPS da competência
02/2019, no valor de R$ 199.295,12. Em comum acordo foi decidido que
fossem retirados da CEF, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, visto que este índice está com uma
rentabilidade relativamente baixa perante os demais. Essa proposição foi
aprovada por unanimidade. Por fim, foram discutidas as estratégias para os
rumos dos investimentos do ano de 2019. Quanto as medidas prioritárias
anunciadas anteriormente pelo Governo, na semana passada foram
apresentadas propostas mais concretas acerca das mesmas, criando
expectativa positiva no mercado, como o pacote contra corrupção
apresentada pelo Ministro Sério Moro e também a tão aguardada reforma da
Previdência, para finalmente começar a tramitar no Congresso. Por outro
lado, no mercado externo, os olhos do Mundo se voltam para a forte crise na
Venezuela, que cada vez vem se agravando mais com os bloqueios dos
acessos aos países vizinhos, tendo Maduro negado a ajuda humanitária e por
consequência, criando mais tensão nas relações diplomáticos com essas
Nações. Há forte expectativa para a reunião do Grupo de Lima em Bogotá no
dia de hoje, que visa encontrar uma solução para a crise Venezuelana,
reunindo representantes de diversos Países das Américas, incluindo Brasil e
EUA, bem como o autoproclamado Presidente da Venezuela, Guaidó. São
decisões que impactam diretamente na precificação de nossos ativos e tomar
qualquer decisão de mudança sem que tais questão sejam apaziguadas é
imprudente e pode afetar diretamente nossas posições de aplicações atuais.
Nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e a presenta ata será
assina por mim e pelos demais presentes.

