ATA 018/2021
Reunião Ordinária
Aos dezenove dias do mês de agosto 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, o
Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, e como ouvinte Presidente do
COM, Sra. Carolina Azevedo Guimarães. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve
análise de cenário econômico mundial e doméstico, a rentabilidade dos indexadores os quais
balizam os ativos do RPPS informando os resultados acumulados até a presente data, e, por fim,
traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A maioria dos
ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) votou a favor da legalidade do edital do leilão do
5G nesta quarta-feira (18). Contudo, um pedido de vistas, do ministro Aroldo Cedraz, deve atrasar
o processo. Ele pediu mais 30 dias para analisar o texto. Com esse prazo cumprido, o leilão, que
pode movimentar mais de R$ 40 milhões, poderá ser realizado entre o fim de setembro e começo
de outubro. Um dia após mais um adiamento na votação da reforma do Imposto de Renda, o
relator da proposta, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), admitiu que dificilmente haverá acordo
sobre o último impasse no texto: a taxação de lucros e dividendos. O lobby de empresários no
Congresso pela redução da alíquota ou isenção da tributação na distribuição de dividendos
alimenta incertezas sobre a aprovação do projeto. O secretário especial de Fazenda, Bruno
Funchal, admitiu que o aumento de precatórios é um dos maiores risco para o orçamento público
na alocação de recursos e gastos. Apesar da solução do governo de parcelar a conta dos
precatórios, o secretário ressaltou que a medida tem que ser "bem feita" ou pode piorar a situação
fiscal do país. O índice FipeZAP do mês de julho registrou uma alta de 0,13% em julho nos preços
dos aluguéis de imóveis residenciais. O aumento foi impulsionado pelas variações nos preços em
capitais do Centro-Oeste, Nordeste e Sul. As cidades do Rio de Janeiro (-0,15%) e de São Paulo (0,39%) foram as únicas capitais com variação negativa. As autoridades do Federal Reserve (o banco
central norte-americano) avaliam que o referencial de emprego para reduzir o suporte à economia
"pode ser alcançado neste ano", mas ainda não atingiu o patamar desejado, de acordo com a ata
da reunião de política monetária do mês passado. No encontro, os dirigentes do Fed discutiram
quando encerrar o estímulo da era da pandemia e como responder à inflação acima do esperado.
Em relação aos indexadores onde o RPPS tem seus recursos aplicados, até a data de 19/08 estão
com rentabilidades desanimadora, acumulando desvalorizações ou ínfimas rentabilidades: 2,899% (IMA-B), --0,512% (IDKA 2 A), 0,129% (IRF-M1), 0,261% (CDI) e -0,740% (IMA-B5). Quanto
às posições dos ativos, diante da instabilidade de mercado, que tem acumulado desvalorizações
constantes em grande parte dos ativos disponíveis para investimento sugiro que os novos
investimentos sejam feitos no Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP, e, caso este não esteja propício,
no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que
o primeiro apresenta uma grande tendência a voltar aos áureos tempos de boas rentabilidades
com o aumento da taxa SELIC a fim de impedir a escalada inflacionária, e, o segundo, um
rendimento muito baixo, porém estável, além de estar com uma concentração de recursos muito
grande nele. 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.

