ATA 019/2020
Reunião Ordinária
Aos seis dias do mês de agosto 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 se mantêm os mesmo das últimas reuniões: breve análise de
cenário político e econômico brasileiro e internacional; análise dos indexadores que
estão aplicados os recursos do RPPS, e, por fim, traçar as diretrizes dos investimentos e
desinvestimentos até a próxima reunião. Começamos a análise do cenário nacional com
o assunto mais relevante do momento: a já aguardada redução da taxa SELIC em 0.25%.
O COPOM na reunião de ontem levou a taxa de juros brasileira a 2%a.a., o que, como já é
sabido, faz com que os investimentos em renda fixa rendam a taxas irrisórias, forçando
com o tempo o RPPS a buscar outras formas de investimentos menos estáveis que as
atuais, contudo, sempre levaremos a máxima de proteger o patrimônio ante a
rentabilidade. Ainda no cenário nacional, a Pandemia continua afetando a atividade
econômica, e, mesmo com a expectativa de uma vacina próxima, não se pode ainda ter
uma retomada com força sem a concretização da imunização em massa da população.
No cenário político nacional não ocorreram no período nada de impactante no mercado
financeiro. Já no cenário internacional, a progressiva tensão entre China e EUA fez com
que a bolsa não alavancasse tanto como ocorrera há algumas semanas. A incerteza dos
rumos que tomará tal tensão deixa bastante incerta as negociações nas bolsas
internacionais e nacional. Até o momento da escrita desta ata, as principais bolsas da
Europa, e da Ásia (já fechadas) registravam desvalorizações expressivas. Uma
possibilidade de segunda onda da Pandemia na Espanha fez com que este país perde-se
a possibilidade de recuperação da economia no momento mais propício para tal que é o
verão europeu. Segue o momento de cautela e preservação dos recursos do PL do RPPS.
O relatório Focus de 03/08/2020 apresenta um PIB de 5,66% negativo, em ascensão
positiva em relação à última semana pela quinta semana consecutiva, e uma inflação de
1,63% em queda pela segunda semana consecutiva. Os indexadores onde estão
aportados os recursos do RPPS, temos até a data de 05/06/2020, os acumulados em
julho: IMA-B (-0,488), IRF-M1 (-0,009), CDI (0,021) e IDKA 2A (0,013). Quanto às posições
dos ativos, sugiro a manutenção do decidido na última reunião ordinária: que os novos
investimentos sejam feitos no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP e 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.

