ATA 014/2020
Reunião Ordinária
Aos dez dias do mês de junho 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. As pautas discutidas
na presente reunião foram: breve análise de cenários político e econômico brasileiro e
internacional; análise dos indexadores que estão aplicados os recursos do RPPS,
demonstração dos resultados obtidos pelos investimentos do RPPS em maio de dois mil
e vinte, e, por fim, traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a
próxima reunião. Tanto no cenário doméstico como no internacional temos movimentos
parecidos, que, com a retomada da atividade econômica pós a chamada primeira onda
do Sars-Cov2 aqueceu as bolsas. Além disto, a forte injeção de recursos estatais nas
economias envolvidas, inclusive no Brasil com o auxílio emergencial, além de incentivos
tributários para empresas, faz com que a economia ganhe um fôlego após grandes
perdas nos meses em que a pandemia iniciou-se e ganhou tônus. Na data de ontem a
Bovespa fechou com leve queda após seis dias consecutivos de altas, chegando ao
patamar de 96.746 pontos, ao passo que o dólar chega ao valor de R$4,888 após tendo
tangenciado os R$6,00, dados estes que são bastante favoráveis para os papéis que
compõe a carteira de ativos do RPPS de São Jerônimo. Todavia ainda estamos olhando
com cautela o mercado, evitando qualquer movimentação acentuada de recursos visto
que ainda não chegamos ao platô da curva da Pandemia no Brasil. Estima-se que os dois
próximos meses tendem a ser piores com a chegada do inverno, podendo voltar ao
fechamento da economia. No cenário doméstico, as fortes crises institucionais entre o
executivo federal e os demais poderes da União, bem como a relação do executivo
Nacional com grande parte dos governadores da nação, causam forte descrença por
parte dos investidores no País. O relatório Focus de 08/06/2020 tem pela 17ª semana
consecutiva a queda do PIB, chegando a 6,48% negativo, queda da inflação para 1,53%
(13 semanas consecutivas), e, ainda persistente por três semanas consecutivas, a queda
da taxa Selic a 2,25%a.a. o que, conforme dito na ata anterior impacta muito no
segmento de renda fixa, mais diretamente nos pré-fixados. No cenário externo temos a
acentuada crise das relações entre EUA e China, visto que o primeiro acusa a segunda da
responsabilidade da Pandemia, e, ainda, a cisma do EUA com a OMS que supostamente
teria encoberto os verdadeiros dados acerca da Pandemia, cisma esta que de acordo
com falas do Presidente Jair Bolsonaro, pode ser refletida pelo Brasil também, ainda
mais após a Organização ter se contradito acerca do uso da cloroquina (tão defendida
por Bolsonaro) e quanto às questões de transmissão do vírus por pacientes
assintomáticos, o que de acordo com o Presidente da República, fez com que a
estagnação quase que total da economia poderia ter sido menos acentuada. O INPC de
maio, publicado na data de hoje pelo IBGE, ficou com deflação de 0,25%, o que favorece
uma recuperação da meta atuarial do RPPS de São Jerônimo. Os dados consolidados no
fechamento do mês de maio é um Patrimônio Líquido de R$56.340.979,04, um
rendimento bruto em maio de R$565.919,08, ou seja, uma boa recuperação em
comparação com os dois últimos meses, e, por fim, um déficit atuarial em 2020 de
R$629.915,58. Quanto às posições dos ativos, sugiro a manutenção da estratégia
adotada há algumas reuniões por nosso RPPS de que mantenhamos tantos os novos
investimentos quantos os desinvestimentos no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA. Sendo acatado por todos os presentes e nada
mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e, a presente ata será assinada por mim
e pelos demais presentes.

