ATA 025/2020
Reunião Ordinária
Aos cinco dias do mês de novembro 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; apresentação dos resultados de
outubro de 2020; proposição de mudança de valores entre ativos do RPPS; análise de
índices e dos indexadores que estão aplicados os recursos do RPPS, e, por fim, traçar as
diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Nem mesmo a
possibilidade de uma judicialização na eleição dos Estados Unidos desanimou os
investidores nesta quarta-feira (4). Puxados pelas empresas de tecnologia, os índices
americanos tiveram uma forte alta, impactando os mercados em todo o mundo, assim
como o Brasil. Mas por que as empresas de tecnologia subiram tanto hoje? Com a
eleição no Senado dos EUA se definindo e pendendo mais para o lado republicano, há
chances de uma desaceleração no processo de regulação das big techs. Porém, mesmo
não transparecendo nos mercados neste pregão, ainda há um forte e cada vez mais
concreto risco (e temor) da eleição parar na Justiça. O presidente Donald Trump afirmou
que não aceitará nenhum resultado que não seja a vitória. No Brasil, o dólar fechou em
forte queda de 1,80%, a R$ 5,65, e o Ibovespa avançou 1,97%, aos 97.866 pontos. O tom
otimista foi embalado, dentre outros fatores, pela alta de 2,6% da produção industrial
em setembro. O resultado eliminou as perdas da pandemia e ficou acima do esperado. E,
na noite de ontem, o Senado aprovou o projeto de autonomia do Banco Central. O texto
estabelece que cabe à instituição financeira suavizar as flutuações do nível de atividade
econômica e fomentar o pleno emprego. Porém, o governo viu a Câmara dos Deputados
derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento de
empresas de 17 setores da economia. Acerca dos resultados do RPPS em outubro de
2020 obtivemos um PL de R$58.284.715,05 e uma rentabilidade de R$96.660,63. Tendo
em vista que o Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2 A está com uma concentração de 20,31% do PL
do RPPS,e, por tal motivo, o gestor sugere a transferência de R$2.000.000,00 para o
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP, que possuem dinâmica de rentabilidade semelhantes
para que assim, fique mais diluído os valores entre os ativos do RPPS. Em relação à
análise de índices, o relatório Focus de 03/11/2020 apresenta um PIB de 4,81% negativo,
em ascensão positiva pela sexta semana consecutiva, e uma inflação prevista para 2020
de 3,02% em crescimento por doze semanas consecutivas. Os indexadores onde estão
aportados os recursos do RPPS, temos até a data de 04/11/2020, os acumulados em
outubro: IMA-B (0,290), IRF-M1 (0,010), CDI (0,014) e IDKA 2A (0,106). Quanto à
dinâmica de movimentação dos novos investimentos e dos desinvestimentos para
pagamentos de folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas, 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 positiva de rentabilidade, e o
segundo um rendimento muito baixo, porém estável. Sendo acatado por todos os
presentes, tanto a transferência dos R$2.000.000,00 entre ativos quanto à dinâmica de
investimentos e desinvestimentos, e, nada mais havendo a discutir a reunião foi
encerrada, sendo a ata assinada pelo gestor e os demais presentes.

