ATA 002/2021
Reunião Ordinária
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Carolina Azevedo Guimarães e a Gestora Administrativa,
Ana Beatriz Ferreira Garcia, como ouvintes, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário
econômico mundial e doméstico, exposição de rentabilidade dos indexadores os quais balizam os
ativos do RPPS, informar o percentual da meta atuarial atingida pelo RPPS em 2021 e, traçar as
diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Pela quarta vez seguida,
o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic na atual mínima histórica de 2%
ao ano. A decisão vem em meio ao aumento da imprevisibilidade no cenário econômico por
causa do atraso na vacinação e pela possibilidade de extensão do auxílio emergencial. O Copom
também optou por retirar o forward guidance, instrumento adotado pelo BC em agosto do ano
passado, como forma de acalmar o mercado com a sinalização de que os juros permaneceriam
baixos por um tempo maior. A dificuldade na compra de vacinas e o aumento de casos da Covid19 também já preocupam investidores e anunciam que a tão alardeada recuperação econômica
brasileira pode, mais uma vez, ficar para depois. O bolso do brasileiro também começou o ano
sofrendo. Com o aumento do salário mínimo que não acompanhou totalmente a inflação e a
disparada no preço dos alimentos, a cesta básica já toma quase 60% do piso salarial. É a pior
proporção em 15 anos. Além disso, o baixo aproveitamento das Parcerias Público-Privadas (PPPs)
no país nos últimos anos fez com o que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) anunciassem um plano de R$ 150 milhões
para agilizar e melhorar essas PPPs. Os indexadores onde estão aportados os recursos do

RPPS, temos até a data de 20/01/2021, os acumulados em janeiro: IMA-B (-1,452), IRFM1 (0,008), CDI (0,101) e IDKA 2A (0,079). A meta atuarial do RPPS em 2020 ficou em
46,6261% da meta projetada para 2020, o que já era esperado o não cumprimento da mesma
pelos motivos citados na última reunião. 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 Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, 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 ata será assinada por mim e pelos
demais presentes.

