ATA 022/2020
Reunião Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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
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. No cenário nacional o ministro da Economia,
Paulo Guedes, segue tentando convencer o governo e os empresários que a criação de
novos impostos é necessária. Como compensação, ele promete que irá desonerar a folha
de pagamentos. Já no mercado externo o cenário é de instabilidade por causa do
aumento do receio de uma segunda onda da Covid-19, especialmente com alguns países
da Europa aumentando as quarentenas. A declaração do presidente Donald Trump, que
tentou afastar o temor de um novo lockdown no país, não parece ter surtido efeito no
mercado americano. O relatório Focus de 21/09/2020 apresenta um PIB de 5,05%
negativo, em ascensão positiva pela segunda semana consecutiva, e uma inflação
prevista para 2020 de 1,99 em crescimento por seis semanas consecutivas. A bolsa de
valores fechou na data de ontem em 95.734 pontos, em queda de 1,60%. Os indexadores
onde estão aportados os recursos do RPPS, temos até a data de 23/09/2020, os
acumulados em setembro: IMA-B (-1,622), IRF-M1 (0,089), CDI (0,063) e IDKA 2A (0,124).
Quanto às posições dos ativos, sugiro a manutenção do decidido nas últimas reuniões
ordinárias: 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, visto que o primeiro apresenta além de uma rentabilidade mais
atrativa, certa estabilidade no corrente mês, e o segundo um rendimento muito baixo,
porém estável. 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.

