ATA 024/2020
Reunião Ordinária
Aos vinte e dois 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; análise de mercado nacional e
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 doméstico o
que impacta os investimentos diretamente é a forte ascensão da inflação que em
setembro do corrente ano, subiu para 0,64%, acumulando em 2020 1,34%, alavancada
principalmente pelo preço dos alimentos, em particular derivados de soja, arroz, carne e
leite. O Ministério da economia busca controlar esta perspectiva de alta zerando taxas
de importação da soja e do milho. No cenário externo temos dois balizadores que estão
causando alvoroço nos mercados: as eleições americanas que serão realizadas no dia 03
de novembro próximo, e, a segunda onda da disseminação do COVID-19 na Europa,
sendo que já estão sendo implantadas várias medidas restritivas para tentar minimizar
os efeitos para que os mesmos não cheguem aos índices de fevereiro e março. Tais
medidas impactam diretamente na economia tendo em vista que em alguns locais, como
na Itália e Espanha, já se se cogita novas decretações de Lockdowns. O relatório Focus de
19/10/2020 apresenta um PIB de 5,00% negativo, em ascensão positiva pela quarta
semana consecutiva, e uma inflação prevista para 2020 de 2,65% em crescimento por
dez semanas consecutivas. A bolsa de valores fechou na data de ontem em 100.552
pontos, em tímida alta de 0,01%. Os indexadores onde estão aportados os recursos do
RPPS, temos até a data de 21/10/2020, os acumulados em outubro: IMA-B (1,015), IRFM1 (0,073), CDI (0,130) e IDKA 2A (0,469). 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.

