ATA 009/2020
Reunião Extraordinária
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, a presidente do CMP, Sra. Ana Beatriz
Ferreira Garcia, como ouvinte, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto
Montemaggiore. Neste período de total incerteza econômica, nossas reuniões
possui como principal objetivo o de manter os segurados do RPPS informados dos
impactos que o colapso que o mercado financeiro de todo o planeta está passando
devido à Pandemia do Sars-Cov-2, ou como é chamado, CORONAVÍRUS. Conforme
levantamento realizado pelo gestor, a desvalorização do PL do RPPS até o
fechamento dos mercados de ontem encontra-se no valor de R$ 1.242.774,15. Nos
dois últimos dias, e até o momento da escrita deste documento, a bolsa brasileira
tem tido resultados acentuadamente positivos, ao passo que o valor do dólar
começa a ceder pelo mesmo período consecutivo. Contudo, a recuperação da
desvalorização dos investimentos está num ritmo bem menor ao dos dias em que
ocorreram as desvalorizações. O mundo todo encontra-se bastante preocupado
com os efeitos econômicos que o período pós quarentena causará negativamente
à economia global. No âmbito nacional, o pronunciamento feito na última terçafeira pelo presidente da República Jair Bolsonaro, que insiste em retomar o ritmo
produtivo do país ao passo que demais líderes bem como profissionais de saúde o
condenaram fortemente devido a tais palavras ditas, todavia não causou efeitos
negativos no mercado financeiro local. Retornando à análise da pandemia, de
acordo com dados do site Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for
Systems Science and Engineering (CSSE) que é atualizado em tempo real os dados
acerca dos casos confirmados de COVID-19 já são quase meio milhão de pessoas
contaminadas pelo mundo, e 22.169 mortes, e estes dados estão crescendo
exponencialmente. A fim de minimizar no mercado doméstico tais efeitos, algumas
medidas como o Banco Central ter anunciado a expectativa do PIB de 2020 para
zero pontos percentuais e existir um projeto sendo encaminhado para o Congresso
Nacional para cortar em 30% os salários dos servidores públicos nas três esferas da
nação e, tal medida não temos como prever ainda que impactos podem causar no
mercado interno. Como dito na ata anterior, é um momento de observação e não
fazer movimentações que tornem a desvalorização supracitada em consolidação de
perdas. Continuaremos observando o desenrolar da Pandemia e por ora
manteremos a estratégia conservadora: utilizaremos, conforme for mais
conveniente no momento da cotização ou descotização das posições do RPPS
apenas os fundos atrelados ao CDI ou ao IRF-M1, cabendo ao gestor analisar
quando necessário qual o fundo dentro destes indexadores utilizar para
movimentação de recursos. Estando todos os reunidos de acordo com o exposto
na presente ata, encerramos a vídeo conferência. Nada mais havendo a discutir a
reunião foi encerrada e a presente ata será assinada por mim e pelos demais
presentes.

