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Reunião Ordinária 

Aos oito dias do mês de abril 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 dos resultados do mês de março e a rentabilidade 
dos indexadores os quais balizam os ativos do RPPS, informar os resultados acumulados até o 
mês de março e, traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. O Tribunal de Contas da União quer explicações do governo federal antes de determinar 
se há problemas na elaboração do Orçamento de 2021. Relatório produzido por técnicos da corte 
sustenta que uma análise mais profunda é necessária antes de uma avaliação. O documento foi 
produzido após um grupo de parlamentares pedir a atuação do TCU. Eles argumentam que o 
texto não pode ser sancionado por Jair Bolsonaro, da forma como saiu do Congresso, porque ele 
desconsidera despesas que são obrigatórias. No Senado, a proposta que prorroga o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) deve ser retirada da pauta desta 
semana.  De acordo com o relator do projeto que trata do assunto, senador Carlos Viana (PSD-
MG), a apreciação deve ficar para a semana que vem. Viana disse que ainda aguarda um 
levantamento com o impacto financeiro da proposta. E, enquanto 2,4 milhões de nascidos em 
janeiro já começaram a receber nesta terça-feira (6) a primeira parcela da nova rodada do auxílio 
emergencial, muitos beneficiários reclamam que seus cadastros de renovação da ajuda seguem 
com o status "em processamento" no aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Já nos 
Estados Unidos, o professor Nouriel Roubini, da Stern School of Business da Universidade de 
Nova York, afirmou que há sinais fortes de que uma nova bolha está sendo formada no 
mercado financeiro. Para ele, uma combinação de taxas de juros próximas a zero ou até 
negativas em economias desenvolvidas e o estímulo fiscal sem precedentes "está levando os 
investidores a assumirem riscos excessivos". Ex-conselheiro do governo dos Estados Unidos, 
Roubini é conhecido por seu apelido de "Dr. Catástrofe", por seus prognósticos sombrios e por 
ter sido um dos primeiros a prever a crise de 2008. O governo federal comemorou o resultado do 
leilão da concessão de 22 aeroportos nesta quarta-feira (7). O valor das outorgas ficou em R$ 3,3 
bi. Ao todo, foram três blocos concedidos: Sul, Norte I e Central, que devem receber R$ 6,1 bi em 
investimentos ao longo dos próximos 30 anos. No mês de março encerramos com um PL de 
R$61.390.482,71 e rentabilidade líquida de R$105.590,25. Os indexadores onde o RPPS tem seus 
recursos aplicados, até a data de ontem acumulava em -0,394 (IMA-B), -0,131 (IDKA 2 A), -0,017 
(IRF-M1) e 0,032 (CDI). No mês de fevereiro de 2021 fechamos com um PL de R$61.056.963,57 e 
uma rentabilidade negativa de –R$232.066,08. Quanto às posições dos ativos, diante da 
instabilidade de mercado, que tem acumulado perdas constantes e grande maioria dos ativos 
disponíveis para investimento sugiro que os novos investimentos sejam feitos no Caixa FI Brasil 
DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que o primeiro 
apresenta além de uma rentabilidade que dificilmente ficará negativa, apresenta uma ínfima, 
mas positiva rentabilidade, 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. 

 


