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Reunião Ordinária 

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Carolina Azevedo Guimarães e a Gestora Administrativa, Ana 
Beatriz Ferreira Garcia, como ouvintes, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário 
econômico mundial e doméstico, exposição de rentabilidade dos indexadores os quais balizam os 
ativos do RPPS, informar os resultados acumulados até o mês de janeiro e, traçar as diretrizes 
dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Recém-empossados, Rodrigo 
Pacheco e Arthur Lira querem acelerar pautas atrasadas no Congresso, mas as dificuldades para 
destravar as votações já começaram a aparecer. Enquanto isso, o reajuste congelado dos planos 
de saúde de setembro a dezembro de 2020 começa a ser cobrado. A alta nas mensalidades pode 
chegar a 49%. O ano começou ainda com queda na atividade de serviços do Brasil. Houve baixa 
em janeiro depois de quatro meses de expansão. A queda no volume de novos negócios e cortes 
de emprego em meio ao nível elevado de casos de Covid-19 contribuiu para o resultado.  A China 
também viu sua atividade de serviços serem afetada no mês passado. Houve desaceleração de 
55,8 em dezembro para 52,2 em janeiro de seu PMI. Um dado mais positivo vem dos Estados 
Unidos. Por lá, em janeiro, a criação de vagas no setor privado se recuperou, mesmo em um 
cenário de aumento das infecções por Covid-19. Os indexadores onde o RPPS tem seus recursos 
aplicados, até a data de ontem acumulava em 0,865 (IMA-B), 0,264 (IDKA 2 A), 0,016 (IRF-M1) e 
0,020 (CDI). No mês de janeiro de 2021 fechamos com um PL de R$60.723.693,28 e uma 
rentabilidade, que apesar de ter havido desvalorizações nos indexados em IMA-B, tivemos uma 
tímida rentabilidade positiva de R$17.963,05. Quanto às posições dos ativos, sugiro a 
manutenção do decidido nas últimas reuniões ordinárias: que os novos investimentos sejam 
feitos no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP 
RF, visto que o primeiro apresenta além de uma rentabilidade mais atrativa, 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 ata será assinada 
por mim e pelos demais presentes. 

 


