ATA 010/2020
Reunião Extraordinária
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se remotamente,
via Whatsapp, 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 objetivo de tal reunião, proposta pela presidente do CMP e
acatada pelo gestor de investimentos é de efetuarmos medidas protetivas perante
as fortes desvalorizações que os investimentos que compõe o PL do RPPS estar
sofrendo diante dos fatores elencados nas últimas reuniões deste Comitê de
Investimentos, dando ênfase como fator aglutinador da instabilidade dos mercados
nacional e internacional, a Pandemia do Cov-sars-2. Citamos aqui para efeitos
ilustrativos o ano de 2013, ano em que os papeis indexados em IMAB sofreram ao
longo do referido ano fortes desvalorizações, e na época, com a inexistência de um
comitê de investimentos, o gestor tomou a decisão monocrática de estancar a
desvalorização, que mais tarde se mostrou absurdamente acentuada, e, sendo esta
tornada desacentuada logo no início, reduziu-se a desvalorização bem aquém de
diversos colegas de outros RPPS. Diante do exposto, o gestor propõe ao comitê de
investimentos as seguintes alterações de valores, os quais efetivarão um certo
percentual de desvalorização dos índices IDKA2 e IMA-B5 em perda, mas, como não
se sabe ao certo como o mercado vai seguir, e, como não podemos deixar de
vislumbrar um futuro nada favorável visto que a Pandemia está longe de ser
controlada, existe uma forte probabilidade de aumentar consideravelmente as
desvalorizações nos próximos meses. São elas: transferir R$3.000.000,00 (três
milhões de reais) do Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP que será divido em
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) aplicados no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF e
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser aplicado no Caixa FI Brasil DI Longo
Prazo, e, transferir R$3.000.000,00 (três milhões de reais) do Caixa FI Brasil IDKA
IPCA 2A que será divido em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) aplicados no
Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF e R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser aplicado
no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo. A proposta foi acompanhada pelo membro Tiago
Oliveira dos Santos. A integrante Maria da Conceição dos Santos Chaves, não
respondeu à reunião via whatsapp, se abstendo assim de opinar. Visto que se trata
de uma medida imediata e a mesma é de concordância do Gestor, dos membros
Tiago e Gládis e possui o aval da presidente do CMP, as mudanças foram
encaminhas para que o banco as execute. Nada mais havendo a discutir a reunião
foi encerrada e a presente ata será assinada por mim e pelos demais presentes.

