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Reunião Ordinária
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal, às 11h, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ,
composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da
Conceição dos Santos Chaves e Tiago Oliveira dos Santos, a presidente do CMP, Sra.
Ana Beatriz Ferreira Garcia, como ouvinte, e o Gestor de Investimentos, Bruno
Cristiano Coleto Montemaggiore. O intuito de tal reunião, foi fazer uma análise da
atual situação catastrófica que se encontra o mercado financeiro, fortemente
afetado pela Pandemia do Coronavírus que acomete o planeta todo. Até a data de
ontem, a desvalorização do Patrimônio Líquido do RPPS estava no patamar de
R$1.135.298,61. Com tantas variáveis impactando neste momento nas economias
domésticas e internacionais podemos convergir todos os impasses econômicos à
Pandemia do COVID-19 que como dito anteriormente é o principal norte dos
resultados das economias globais. Os até então raros “circuits breakers”, estão se
tornando uma constante nas bolsas de valores do mundo inteiro. No mercado
doméstico não podemos deixar de citar a redução da taxa Selic apresentada pelo
COPOM na última quarta-feira de 0.5%, trazendo a 3,75%a.a, que dificulta mais
ainda qualquer possibilidade de conseguir rentabilidade em renda fixa, segmento
ao qual estamos amarrados a permanecer neste momento. Os governos de todo o
globo estão com suas economias praticamente paradas, e, de acordo com
reportagem do site economia.uol.com.br de 19/03/2019 “O Bank of America
comunicou os seus investidores sobre a presença real de recessão na economia
norte-americana e mundial por conta da pandemia de coronavírus, de acordo com
informações do canal CNBC. - Estamos oficialmente declarando que a economia
entrou em recessão, juntando-se ao resto do mundo, e é um mergulho profundo.
Os empregos serão perdidos, a riqueza será destruída e a confiança, diminuída",
escreveu a diretora de economia do banco nos Estados Unidos, Michelle.” Este
momento é atípico e difícil de tomar decisões sensatas até mesmo pelos
economistas mais experientes tendo em vista que junto às questões econômicas,
as questões relacionadas a um iminente caos social e uma incerteza da duração das
quarentenas impostas pelos governos, acreditamos que é o momento de sermos
mais conservadores do que já somos e não efetuar nenhuma movimentação dos
ativos com desvalorização na expectativa de recuperar pelo menos uma parcela
destes valores e assim não realizando a perda. Com base no exposto, utilizaremos,
conforme for mais conveniente no momento da cotização ou descotização das
posições do RPPS apenas os fundos atrelados ao CDI ou ao IRF-M1, cabendo ao
gestor analisar quando necessário qual o fundo dentro destes indexadores utilizar
para movimentação de recursos. Continuaremos acompanhando o mercado como
de praxe tentando manter a calma e bom senso na tomada de decisões durante
este momento obscuro da história da humanidade. Esta linha de pensamento é
unânime entre os presentes. Nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada
e a presente ata será assinada por mim e pelos demais presentes.

