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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 
dialogaram via whatsapp, conversa em anexo,  o Comitê de Investimentos do 
RPPS/SJ, composto nesta data pelos servidores Ana Beatriz Ferreira Garcia, 
Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves, o 
Presidente do CMP do RPPS Tiago Oliveira dos Santos e o Gestor de 
Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, em curso.  Após os 
membros do Comitê e o Gestor de Investimento terem participado de uma 
palestra com uma cientista política presente no curso e com a análise de 
mercado doméstico e internacional por um economista, o Gestor de 
Investimento propôs a transferência de R$ 2.000.000,00 do Caixa FIC Novo 
Brasil para Caixa FI IRFM-1, com o intuito de consolidar o ganho aproximado 
de R$ 120.0000,00 neste fundo até hoje. De acordo com o Gestor Bruno tal 
mudança não irá desenquadrar o RPPS São Jerônimo em relação a Política de 
Investimentos e a legislação vigente. Justifica-se esta decisão, pelo fato de 
que as eleições estão se aproximando, causando volatilidade nas 
rentabilidades dos títulos envolvidos na transação acima. Com esta medida, 
já protegemos a rentabilidade citada acima com o intuito de aproveitar o 
momento e minimizar o déficit de meta atuarial acumulado até o mês de 
setembro. Para ratificar esta decisão, independente de quem vença a eleição, 
a perspectiva do mercado é de instabilidade, pois as propostas passam a ser 
pré-projetos de governo e que muitas vezes não são as mesmas divulgadas 
durante a campanha, podendo divergir do precificado pelo mercado.  Outro 
ponto falado na reunião da Gestor Um, foi que o possível Ministro da Fazenda 
do presidenciável Jair Bolsonaro, que tem grande chance de ser eleito no 2º 
turno de acordo com as pesquisas, não faz parte do primeiro escalão de  
economistas do Brasil, intensificando as dúvidas que pairam acerca do 
cenário econômico brasileiro. Todos concordaram com a proposta e a mesma 
foi efetivada  na presente data.   Nada mais sendo a tratar, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


