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Aos vinte e dois dias do mês de julho 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, o 
Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, e como ouvinte Presidente do 
COM, Sra. Carolina Azevedo Guimarães. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve 
análise de cenário econômico mundial e doméstico, a rentabilidade dos indexadores os quais 
balizam os ativos do RPPS informando os resultados acumulados até a presente data, e por fim, a 
performance do RPPS em relação ao cumprimento da meta atuaria de acordo com relatório da 
Gestor UM gerado na plataforma OPMAX e traçar as diretrizes dos investimentos e 
desinvestimentos até a próxima reunião. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta 
quarta-feira que haverá uma reorganização de sua pasta. A expectativa é de que o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) seja nomeado para a Casa Civil, atualmente comandada por Luiz Eduardo Ramos. 
Este assumiria a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni. E, por fim, Onyx seria 
alocado em um novo Ministério do Trabalho, cujas funções foram absorvidas pela pasta da 
Economia no início do governo. Com R$ 137,169 bilhões em impostos e contribuições em junho, a 
arrecadação federal registrou o melhor resultado para o mês desde 2011, quando o montante foi 
de R$ 143 bilhões. O número representa alta real de 46,77% ante mesmo mês de 2020. Dados 
divulgados nesta quarta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o 
porte médio da indústria no Brasil era de 25 pessoas ocupadas por empresa em 2013, mas esse 
contingente vem recuando há pelo menos seis anos, acumulando uma queda de 15,6%. O número 
de indústrias no país chegou a 306 mil em 2019, resultado 8,5% menor do registrado em 2013. O 
presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Carlos Melles, 
avalia que o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) é a melhor 
linha de crédito disponível para os empreendedores no Brasil, mas precisaria oferecer R$ 250 
bilhões para atender à demanda que existe no país. Funcionando há 11 dias, a nova rodada do 
programa já emprestou R$ 10 bilhões dos R$ 25 bilhões disponíveis. O preço médio do gás de 
cozinha bateu a marca de R$ 100 na região Norte do país. Um botijão de 13 kg de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), usado para cozinhar, custa R$ 20 mais para a população na região do que para os 
demais brasileiros, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) atingiu 68,4 pontos no mês de julho, o segundo 
crescimento mensal consecutivo e o maior nível desde abril deste ano, quando alcançou 70,7 
pontos. O resultado de julho também foi melhor do que o registrado no mesmo mês de 2020, 
quando apresentou 66,1 pontos, apesar de o índice ainda se manter abaixo do nível considerado 
satisfatório, de 100 pontos. O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mantendo a previsão de 
que o crescimento global para 2021 será de cerca de 6%, mesmo nível da projeção de abril, mas 
avalia que alguns países devem crescer mais rápido e outros mais lentamente, segundo a diretora-
gerente da entidade, Kristalina Georgieva. Em relação aos indexadores onde o RPPS tem seus 
recursos aplicados, até a data de 21/07 acumulava 1,207% (IMA-B), 0,638% (IDKA 2 A), 0,258% 
(IRF-M1), 0,264% (CDI) e 0,718% (IMA-B5). Já a performance de rentabilidade conforme relatório 
da plataforma Gestor Um, temos acumulada até o fechamento do mês de junho de 2021 o valor 
de R$645.354,03, o que equivale a 15,2741% da meta atuarial estipulada para 2021, contudo, 
apesar de ser muito aquém do esperado, o fato de não estarmos com perda de patrimônio é 
louvável diante do cenário econômico em que vivemos atualmente. Quanto às posições dos ativos, 
diante da instabilidade de mercado, que tem acumulado desvalorizações constantes em grande 
parte dos ativos disponíveis para investimento sugiro que os novos investimentos sejam feitos no 
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP e os desinvestimentos no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo, visto 
que o primeiro apresenta uma grande tendência a voltar aos áureos tempos de boas rentabilidades 
com o aumento da taxa SELIC a fim de impedir a escalada inflacionária, e, o segundo, um 
rendimento muito baixo, porém estável, além de estar com uma concentração de recursos muito 
grande nele. 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. 

 


