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Reunião Ordinária 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, e a presidente do CMP, Sra. Carolina Azevedo Guimarães, como ouvinte, 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, e, traçar as diretrizes dos investimentos e 
desinvestimentos até a próxima reunião. O mercado clama por uma reforma tributária - assim 
como vários empresários. E o que não faltam são projetos de reforma tributária em análise no 
Congresso: são três no total. Todos têm em comum a extinção do emaranhado de impostos 
sobre o consumo. Em nenhum deles a carga tributária final sairá reduzida; ela é apenas 
remanejada. Pensando mais no curto prazo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, parece 
finalmente ter achado uma alternativa para a volta do auxílio emergencial. O ministro da 
economia tentará incluir uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo. Mas, 
sem o auxílio para trabalhadores informais, vem crescendo o número de analistas que esperam 
queda da economia no segundo trimestre, configurando o que o mercado chama de "recessão 
técnica". O Bolsa Família, por sua vez, continua sendo pago e agora todo o processo pode ser 
digital. A partir desta quarta-feira (17), 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família passam a 
poder receber os pagamentos também por meio de uma conta digital gratuita. Porém, o clima 
não é para festa. Representantes do setor de saúde, comércio e agricultura realizam um 
'tratoraço' contra o aumento do ICMS em São Paulo. Os indexadores onde o RPPS tem seus 
recursos aplicados, até a data de ontem acumulava em 0,252 (IMA-B), 0,265 (IDKA 2 A), 0,058 
(IRF-M1) e 0,068 (CDI). 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. 

 


