ATA 011/2022
Reunião Ordinária
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se remotamente
via Whatsapp, devido ao Gestor estar com COVID, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ,
composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição
dos Santos Chaves, Tiago Oliveira dos Santos e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano
Coleto Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve cenário
mundial e nacional, análise do CAIXA FIA ELETROBRAS sugerido pelo gerente geral da Caixa
Econômica Federal e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima
reunião. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu
sua projeção para o crescimento do PIB do Brasil neste ano, de 1,4% para 0,6%. Para 2023,
a previsão caiu de 2,1% para 1,2%. As mudanças desde as estimativas de dezembro
passado foram informadas através do relatório de perspectivas econômicas da OCDE,
publicado nesta quarta-feira, 8. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quartafeira (8), que as demissões em massa precisam passar por negociações coletivas com as
categorias. No entendimento dos ministros, porém, essa abertura de negociação coletiva
não significa que as demissões em massa precisam passar por autorização prévia dos
sindicatos ou pela celebração de um acordo. O Índice Nacional de Consumo dos Lares
Brasileiros da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) acumula alta de 2,50% de
janeiro a abril alinhado às estimativas do setor supermercadista de um crescimento de
2,80% no ano. Em abril, o indicador registrou alta de 4,20% ante março. Como ocorreu na
terça-feira (7) no Senado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, tem
sido bastante questionada nesta quarta-feira (8) por congressistas sobre a força da
inflação. Durante audiência em comitê da Câmara dos Representantes, Yellen afirmou que
a inflação em 8% no país é “inaceitável” e garantiu que o governo trabalha para reduzir o
problema. Em relação ao CAIXA FIA ELETROBRAS o Comitê, que além de possuir um perfil
conservador e ainda não investir em mercado de renda variável, optou por não aderir ao
referido fundo visto que conforme orientações de nossa Consultoria de Investimentos, o
FIA apresenta muitas falácias que o tornam não atrativo para fazer aportes no mesmo, tais
como carência para manter os valores investidos, como a incerteza quanto à privatização
da Eletrobrás, por exemplo. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo,
diante da política de elevação da SELIC, sugiro manter os novos aportes no Caixa FI Brasil
DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que o primeiro
apresenta uma grande tendência a voltar a ter boas rentabilidades com o aumento da
referida taxa SELIC, e, o segundo, possui um rendimento 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.

