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Reunião Ordinária 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. As pautas discutidas na presente reunião foram o de praxe: breve 
análise de cenário político e econômico brasileiro e internacional; análise dos 
indexadores que estão aplicados os recursos do RPPS, e, por fim, traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. No cenário político doméstico 
estamos ainda com fortes tensões entre o executivo e o judiciário no tocante do que diz 
respeito ao inquérito das Fakenews, que tem como alvo principal apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro, e, para deixar mais tensa esta questão podemos dar ênfase à 
solicitação da delegada da Polícia Federal (PF) Christiane Correa Machado, que solicitou 
ao STF a necessidade iminente do depoimento do Presidente da República na possível 
intervenção do mesmo na Polícia Federal, pedido este que está sendo analisado pelo 
decano Celso de Mello quanto à forma como acontecerá, se por escrito ou 
pessoalmente, e a questão Fabrício Queiroz no inquérito da chamada “rachadinha” da 
ALERJ, que envolve o senador e filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Em relação ao 
cenário internacional não existem fatos novos significativos, exceto pela publicação 
nesta semana das perspectivas dos PIB´s de 2020 para as Zonas do Euro e dos EUA diante 
dos efeitos devastadores da Pandemia, que devem ficar semelhantes aos divulgados nas 
últimas publicações, ou até mesmo pior. Uma continuidade da guerra comercial entre 
EUA e China é fato permanente.  O relatório Focus de 22/06/2020 apresenta as seguintes 
tendências para 2020: inflação para 1,61% (02 semanas consecutivas), taxa Selic a 
2,25%a.a (estável há cinco semanas, apesar dos consultores da empresa Gestor Um 
acreditar que podemos ter taxa real de juros negativa no Brasil, muito provável no 
próximo ano, o que seria ruim, visto que somos um País emergente e nossa principal 
fonte de arrolagem da dívida pública, que, com a Pandemia do COVID-19 subiu de R$100 
bilhões para R$800 bilhões, são os títulos públicos que se tornam menos atrativos com 
taxa de juros tão baixa; e, um PIB negativo de 6,5%. A Bovespa fechou o dia 23/06/2020 
a 95.975, valor alto diante de tantos fatores negativos nos demais campos da economia 
como um todo, um fato que deve ser olhado com bastante atenção visto que podemos 
estar diante de uma bolha especulativa. Quanto aos indexadores que estão aportados os 
recursos do RPPS apura-se até a data de 23/06/2020, os acumulados em junho: IMA-B 
(1,085), IRF-M1 (0,211), CDI (0,210) e IDKA 2A (0,736). Quanto às posições dos ativos, 
sugiro que os novos investimentos sejam feitos no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP e 
os desinvestimentos no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 
PÚBLICOS RENDA FIXA, visto que o primeiro apresenta além de uma rentabilidade mais 
atrativa, uma certa estabilidade no corrente mês, e o segundo um rendimento muito 
baixo, porém estável. Sendo acatado por todos os presentes e nada mais havendo a 
discutir a reunião foi encerrada e, a presente ata será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 

 
 


