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Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, 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, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. 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, traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) acelerou o ritmo de alta da taxa básica de juros, confirmando a expectativa 
majoritária do mercado financeiro. Na penúltima reunião de 2021, nesta quarta-feira (27), o 
Copom elevou a Selic em 1,5 ponto percentual, de 6,25% para 7,75% ao ano. Esta é a terceira vez 
consecutiva que o BC opta por um avanço mais incisivo do que o de costume (em geral, abaixo de 
1 ponto percentual), mas é a sexta alta seguida na taxa. Com isso, a Selic se aproxima do patamar 
do fim de 2018, quando a taxa ficou entre 8% e 7% ao ano, antes do ciclo de quedas consecutivas 
iniciado em julho de 2019 e interrompido no início deste ano. O objetivo do Banco Central com a 
decisão é sinalizar para o mercado o compromisso com a meta de inflação no horizonte relevante, 
que abrange os anos de 2022 e 2023. Isso porque os agentes financeiros olham com desconfiança 
para a situação econômica e fiscal do país, ameaçada pela revisão do teto de gastos prevista na 
PEC dos Precatórios e pela criação do Auxílio Brasil com benefício de R$ 400. Perdendo o fôlego 
no fim do pregão, o Ibovespa fechou em leve queda nesta quarta-feira (27), em sessão marcada 
pela expectativa para a decisão de juros do Banco Central. O principal índice da B3 caiu 0,05%, a 
106.363 pontos. Já o dólar teve leve queda no pregão desta quarta, recuando 0,31%, a R$ 5,5553. 
Os investidores estrangeiros retiraram R$ 506,903 milhões da B3 na sessão da última segunda-
feira (25), quando o Ibovespa recuperou as consecutivas perdas da semana passada e encerrou o 
dia em alta de 2,28%, aos 108.714,55 pontos, com giro financeiro de R$ 37,9 bilhões. A taxa de 
desemprego no Brasil foi de 13,2% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número mostra 
melhora em relação aos 13,7% registrados no trimestre até julho, mas 13,7 milhões de pessoas 
ainda estão sem emprego no país. O número de empregados sem carteira assinada no setor 
privado totalizou 10,8 milhões de pessoas, uma alta de 10,1% no trimestre e 23,3% na comparação 
anual. Em relação aos indexadores onde o RPPS tem seus recursos aplicados, até o fechamento 
dos mercados em 27/10/2021, o gestor frisou que devido à grande instabilidade política que se 
encontra no País estamos com rentabilidades bastante afetadas, sendo algo sistêmico, atingindo 
tanto renda fixa quanto variável, as quais, nos indexadores que possuímos ativos, estamos com 
com as seguintes rentabilidades: -2,586% (IMA-B), -1,083% (IDKA 2 A), -0,405% (IRF-M1), 0,441% 
(CDI) e -1,148% (IMA-B5). Quanto às posições dos ativos, diante da instabilidade de mercado, que 
tem acumulado desvalorizações constantes em grande parte dos ativos disponíveis para 
investimento sugeriu 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 maior 
estabilidade no momento de transição para 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. 

 


