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Aos vinte e dois 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 os membros do comitê oficializaram o que 
tratou-se na reunião feita em vinte e um de novembro de 2018, em reunião 
via whatsapp acostada em anexo a esta ata, acerca de onde aplicar os 
repasses da folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2018, no 
valor total de R$ 419.049,89 (quatrocentos e dezenove mil, quarenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos). Foi proposto pelo gestor Bruno a aplicação 
no Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP. Aprovado por unanimidade por todos 
os membros do comitê. Num segundo momento, após terem participado da 
Reunião Aberta de Comitê de Investimentos da Gestor Um na data de vinte e 
um de novembro de 2018, o Gestor Bruno e a integrante do Comitê de 
Investimentos Ana Beatriz, sugeriram a mudança de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais) do Caixa FI Brasil DI Longo Prazo para o Caixa 
FIC Novo Brasil IMA-B RF LP. Tal movimentação foi proposta com base de que 
a economia entrou num momento de certa estabilidade pós o período 
eleitoral (sendo que no período eleitoral, de grandes volatilidades dos 
mercados para proteção dos valores conquistados em rentabilidade foram 
retirados do Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP R$2.000.000,00 – dois milhões 
de reais), havendo ainda apenas indefinições no cenário macroeconômico 
internacional, citando a questão alfandegária entre EUA e China, o Japão que 
com o golpe dado pelo presidente do conselho de um grande grupo de 
montadoras automobilísticas o que afetou a bolsa japonesa, e a questão do 
Brexit e a profunda crise da economia italiana que está abalando o bloco 
europeu, porém não interferindo diretamente por ora no mercado doméstico 
brasileiro.   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


