
ATA 026/2021 
Reunião Ordinária 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, as nove horas e trinta minutos, o 
Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Maria da 
Conceição dos Santos Chaves, Gladis Regina Madeira Tavares e Tiago Oliveira dos Santos, 
e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. As pautas 
apresentadas na presente serão os resultados de novembro de 2021, breve cenário 
econômico e alteração das datas de envio da política de investimento de 2022. O Comitê 
de Política Monetária do Banco Central (Copom) anunciou nesta quarta-feira (8), uma alta 
de 1,5 ponto percentual na Selic, taxa básica de juros da economia, que foi de 7,75% a 
9,25% ao ano. Com isso, a taxa volta ao patamar de julho de 2017. Trata-se do sétimo 
avanço consecutivo da Selic, cujo atual ciclo de alta começou em abril deste ano. A alta de 
1,5 ponto, que já havia sido sinalizado pela autoridade na reunião passada, era 
amplamente esperado pelo mercado e foi decidida por unanimidade na 243ª reunião do 
Copom. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação, que já 
passa de dois dígitos, e deve ficar muito acima da meta deste ano, cujo limite superior é 
de 5,25%. A reunião desta quarta foi a última do Copom em 2021. No ano que vem, serão 
oito encontros ao todo, sendo que o primeiro será realizado nos dias 1º e 2 de fevereiro. 
As reuniões começam com uma apresentação técnica. Em seguida, os membros do comitê 
discutem estratégias a serem adotadas e votam para decidir como fica a taxa de juros. Em 
relação ao resultado de rentabilidade do mês de novembro de 2021 bateu todos os 
recordes da história do Comitê. Obtivemos uma rentabilidade bruta de R$1.124.456,05 
(um milhão, cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco 
centavos), o que fez com que amenize um pouco as grandes desvalorizações que sofremos 
no decorrer do ano com a instabilidade tanto no cenário mundial, mas principalmente no 
cenário doméstico oriundos das diversas reformas polêmicas que passamos em 2021. Por 
fim, a Política de Investimentos de 2022 que havia sido aprovada na última reunião de 
nosso comitê de investimentos foi postergada com a edição da Portaria do BACEN 
4963/2022 que altera tanto a nomenclatura quanto os percentuais dos ativos possíveis de 
serem utilizados na confecção da Política de 2022, optou-se por esperar que a Gestor Um 
Consultoria envie a retificação da minuta da portaria adequada à nova resolução do BACEN 
e tendo em vista a prorrogação por parte da Secretaria de Previdência para o envio do 
documento e assim enviarmos no formato adqueado a nossa Política de Investimentos 
para apresentar ao CMP e sendo aprovada, o envio da mesma aos órgãos responsáveis.  
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. 

 


