ATA 020/2020
Reunião Ordinária
Aos dezenove 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 forma: breve análise do
cenário político e econômico internacional e doméstico, análise do relatório focus bem
como dos indexadores onde o RPPS possui aplicados seus recursos, destinação dos
recursos da liquidação do Caixa FI Brasil 2020 II TP RF (R$435.834,60 – quatrocentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), e, por fim,
fundos onde serão realizadas as cotizações e descotizações do presente mês. No cenário
internacional, apesar de ainda continuar a briga comercial entre EUA x China, o comércio
entre os envolvidos não cessa, visto que a demanda econômica de ambos necessita de
trocas entre os países. Cessar o comércio entre os dois seria o mesmo que cessar o
comércio mundial, visto que a China é o maior exportador ao passo que os EUA são o
maior importador do mundo. A China aumentou a compra de produtos agropecuários, o
que pode ser negativo para o Brasil. No cenário doméstico, o que mais causou impacto
na movimentação das rentabilidades é a crise em relação à permanência de Paulo
Guedes a frente do Ministério da Economia. A questão fiscal brasileira sofre uma queda
de braço entre duas vertentes de políticas econômicas diferentes: os que querem
preservar a saúde fiscal (Liberais - Paulo Guedes) e os que acham que o País deve gastar
mais para trazer mais desenvolvimento (Conservadora - militares desenvolvimentistas),
fato este que é o principal fator da volatilidade atual da bolsa brasileira, causando uma
discussão pesada acerca da manutenção do teto de gastos, dado pela EC 95/2016. O
relatório Focus de 17/08/2020 apresenta um PIB de 5,52% negativos, em ascensão
positiva em relação à última semana pela quinta semana consecutiva, e uma inflação de
1,67% com leve alta há uma semana consecutiva e a SELIC se mostra estável em 2%a.a.
por cinco semanas consecutivas. Os indexadores onde estão aportados os recursos do
RPPS até a data de 18/08/2020 estão com os seguintes acumulados em agosto: IMA-B (1,020), IRF-M1 (0,086), CDI (0,103) e IDKA 2A (0,643). Diante do supracitado, sugiro que
os valores referentes à liquidação do Caixa FI Brasil 2020 II TP RF sejam aportados no
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP. Quanto às cotizações e descotizações 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.

