ATA 009/2019
Reunião Ordinária
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove,
reuniram-se na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, às 14h, o Comitê de
Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelo Gestor de
Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, Gladis Regina
Madeira Tavares, Tiago Oliveira dos Santos, Maria Conceição dos Santos
Chaves e a Presidente do CMP, Sra. Ana Beatriz Ferreira (como ouvinte). O
intuito da reunião foi a definição de qual fundo de investimento será o eleito
para resgatar os recursos do RPPS no mês de abril de 2019 para pagamento
da folha dos Inativos e Pensionistas e receber os recursos provenientes de
repasses diversos no início do mês de maio, além do repasse folha
complementar do reajuste de março de 2019, até a próxima reunião do
Comitê, onde avaliaremos se mantemos estes nortes. Analisando o cenário
econômico nacional podemos mencionar a Reforma Previdenciária, que
apesar de ter passado com relativa folga na CCJ, ainda precisa de grande
apoio das várias bancadas que compõe o Congresso Federal, e, ainda sofrer
algumas mudanças para que a mesma seja aprovada, ou seja, com todos os
indícios de aprovação da mesma, não será a proposta na íntegra pelo
governo. Vale lembrar que no dia da aprovação da referida reforma o
mercado financeiro não foi favorável para os investimentos do RPPS que
sofreram quedas expressivas nos papeis de longo prazo como os IMA´s B com
vencimentos superiores a 5 anos. No cenário externo podemos citar o Brexit
que mesmo ainda em indefinição, não interfere aparentemente no mercado
brasileiro. Diante do exposto o gestor sugere que mantenhamos o que temos
feito nos últimos meses, ou seja, resgatar do FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA e aplicar no FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO. Estando todos de acordo com todo o exposto acima, o gestor
deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a discutir a reunião foi
encerrada e a presenta ata será assina por mim e pelos demais presentes.

