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Reunião Ordinária 

Aos vinte e nove dias do mês de março 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, juntamente com o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. 
A reunião ocorreu através de chama de vídeo onde a pauta única era a análise dos fundos de 
investimentos oferecidos pelo Sr. Gustavo do Setor de Governos do Banco do Brasil. Os fundos 
analisados foram o BB Previd MM Alocação, o BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT, BB PREVID RF 
ALOCAÇÃO ATIVA, BB PREVID RF IDKA2, e por fim, o BB PREVID RF IMA B 5 LP. Sendo que o BB 
PREVID RF IDKA2 já possuímos, analisamos os demais: em relação aos fundos de alocação ativa, 
ao analisar a rentabilidade a mesma não se mostra tão interessante sendo que o custo da taxa de 
administração dos mesmos é levemente maior do que já temos, mas nada absurdo, 0,10% a mais 
que os demais. Contudo o que nos preocupou em relação a eles, é o tempo para descotização, 
que é de D+3 ao passo que nossos fundos em sua maioria são D+0. Um fundo com D+3 poderia 
nos causar sérios problemas numa tomada de decisão rápida. Quanto o fundo de multimercado, 
o BB Previd MM Alocação possui uma taxa de administração de 0,85%, pouca diferença de 
rentabilidade em relação aos demais fundos e possui prazo de descotização de D+5, o que é 
muito longo, pelos mesmos motivos dos de Alocação Ativa. Não vemos como relevante 
pagarmos mais, termos uma rentabilidade parecida com a renda fixa que temos hoje e correr um 
risco maior. Por fim, o Fundo BB PREVID RF IMA B 5 LP será utilizado para reduzir um pouco o 
montante que temos na CEF com o mesmo indexador, que hoje contém cerca de 15% do PL. O 
gestor sugiriu transferir R$3.000.000,00 (três milhões de reais) do Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP 
para o BB PREVID RF IMA B 5 LP. 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. 

 


