
ATA 022/2018 
Reunião Ordinária 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-
se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Jerônimo às 11h o 
Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos servidores 
Ana Beatriz Ferreira Garcia, Maria Conceição dos Santos Chaves, o presidente 
do Conselho Municipal de Previdência Tiago Oliveira dos Santos e o Gestor 
de Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. O gestor inicia 
dizendo que olhando o cenário das rentabilidades apesar do IMAB e o IDKA 
estarem com rentabilidade positiva, estão instáveis. No cenário doméstico é 
devido a indefinição acerca das eleições e sobre os possíveis candidatos à 
presidência, enquanto no cenário internacional o que mais está impactando 
são as barreiras protetivas de importação adotadas pelos EUA, e a recente 
crise da dissolvência econômica da Turquia que impacta diretamente na 
União Européia e consequentemente afeta de forma direta os mercados 
internos dos países emergentes como o Brasil. A mudança da política de 
investimentos alterando o limite do art. 7°, IV, a (DI de 30% para 40%), 
levando em consideração que o percentual desse enquadramento está em 
31,95% o gestor sugere que tantos repasses referentes a folha de julho 
quanto os cupons de juros dos fundos fechados do Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal, sejam aplicados no Caixa Brasil DI LP, que na data de hoje 
está com uma rentabilidade acumulada de 0,267%, baixa em relação aos 
demais benchmarqs mas estável perante os mais voláteis o que fortalece a 
tendência protetiva de patrimônio adotada pelo RPPS no ano corrente. Os 
demais membros do comitê concordaram com a sugestão do gestor. 
Prosseguindo, foi apresentado pelo gestor os resultados até julho/2018, o 
patrimônio líquido R$ 43.889.206,65 e os rendimentos R$ 402.476,01 e que 
para efeito de meta atuarial a efetividade desta nos sete primeiros meses do 
ano está em 59,82% da meta atuarial, o gestor salienta que esse decréscimo 
de efetividade foi impactado pela meta do mês de junho/2018 que ficou 
elevado 1,90%, devido ao INPC extraordinário do período de 1,43% (reflexo 
da greve dos caminhoneiros). O gestor ainda ressalta que apesar de aquém 
da meta atuarial para efeitos de rentabilidade pode-se considerar que pelo 
fato da meta acumulada ter superado o CDI ainda é um valor aceitável. 
Continuando, foi definido pelos membros do comitê que serão utilizados 
recursos do Banrisul IDKA IPCA 2a FI RF para pagar a folha dos inativos e 
pensionistas do mês de julho, seguindo a política de redução de exposição 
em benchmarqs voláteis. Não havendo mais assuntos em pauta, a reunião foi 
dada por encerrada e eu, Carolina Azevedo Guimarães, lavro a presente ata 
que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Investimentos. 
 
 
 

 

 


