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Reunião Extraordinária 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se 
na sala de reuniões, às 11h da manhã, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, 
composto nesta data pelos servidores Ana Beatriz Ferreira Garcia, Gladis 
Regina Madeira Tavares, o Presidente do CMP do RPPS Tiago Oliveira dos 
Santos e o Gestor de Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. 
Inicialmente foram apresentados os resultados de outubro, o gestor de 
investimentos informa que o RPPS teve uma rentabilidade bruta de R$ 
748.392,39, o que em percentuais de meta atuarial equivale a efetividade de 
194,64% indo de acumulado anual de 62,22% para 76,02% de cumprimento 
de meta atuarial no ano, e ainda diz que isto representa uma perspectiva 
positiva em relação ao previsto na Política de Investimentos de 2018. 
Continuando o gestor Bruno fala que com relação ao cenário 
macroeconômico, o mercado nacional ainda está na expectativa da 
composição dos ministérios e da definição de tendências econômicas que o 
novo governo irá adotar para 2019, quanto ao cenário externo o que 
influencia é a proteção alfandegária dos EUA em relação a China e o Japão, e 
ainda em novembro acontecerá a decisão da Primeira Ministra Britânica 
convocará um plebiscito para consultar a população sobre os rumos do 
BREXIT, que caso não chegue a um consenso vai ser efetivado em 
março/2019, causando uma desestabilização do bloco Europeu, tornando 
também indefinidas as relações comerciais entre Brasil e Europa. 
Prosseguindo, o gestor Bruno sugere que os aportes referentes ao mês de 
outubro sejam feitos em aplicações seguras como IRF-M 1. Desta forma, os 
membros do comitê decidiram aplicar todos aportes, exceto os repasses da 
folha de pagamento, referentes a outubro no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


