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Reunião Ordinária 

Aos oito dias do mês de outubro 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; exposição dos resultados de setembro, análise dos 
indexadores que estão aplicados os recursos do RPPS, e, por fim, traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O gestor iniciou a reunião 
relatando a preocupação com as baixas, e até mesmo negativas, rentabilidades dos 
investimentos do RPPS, contudo, por ser uma situação sistêmica de mercado nacional e 
internacional, e o mesmo não ofertando produtos que amenizem esta situação, orienta 
esperar um momento oportuno para rever a carteira de investimentos do RPPS. A 
análise de mercado começou com uma transcrição de matéria da CNN Brasil que ao 
entendimento do gestor resume bem o momento: “Depois de começarem a pipocar 
informações de que o governo poderia prorrogar o estado de calamidade e o auxílio 
emergencial enquanto o Renda Cidadã não sai do papel, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, decidiu encerrar o assunto. “O estado de calamidade pública vai até o fim de 
dezembro”. E no fim de dezembro acabou tudo isso. Ponto. Essa é a informação. Não 
tem prorrogação. Terminou o ano", disse ele em café da manhã com jornalistas. E os 
outrora desafetos Guedes e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, estão unidos de novo. 
Desta vez, Maia 'alertou' Rogério Marinho, o titular do Desenvolvimento Regional, 
sobre ataques ao teto de gastos. Enquanto isso, o governo segue tendo problemas com a 
política externa. O Parlamento Europeu rejeitou simbolicamente o acordo entre a União 
Europeia e MERCOSUL. O motivo? Preocupações ambientais – especialmente no 
Brasil.Para o vice-presidente Hamilton Mourão, há muito 'ruído nessa história'. Na visão 
do vice, a discussão do acordo de livre comércio envolve "muitos interesses", o que 
dificulta seu avanço.” Fora isto, um receio forte de uma segunda onda do COVID-19 na 
Europa continua causando instabilidade nos mercados. Fechamos o mês de setembro 
com um Patrimônio Líquido de R$57.950.711,27 e um rendimento bruto de R$66.201,01 
negativos. O relatório Focus de 02/10/2020 apresenta um PIB de 5,02% negativo, em 
ascensão positiva pela quarta semana consecutiva, e uma inflação prevista para 2020 de 
2,12% em crescimento por oito semanas consecutivas. A bolsa de valores fechou na data 
de ontem em 95.526 pontos, em queda de 0,09%. Os indexadores onde estão aportados 
os recursos do RPPS, temos até a data de 07/10/2020, os acumulados em outubro: IMA-
B (-0,316), IRF-M1 (-0,115), CDI (-0,126) e IDKA 2A (-0,129). 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. 
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