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Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos 
membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves, o membro Tiago 
Oliveira dos Santos está de férias, o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário 
econômico mundial e doméstico, resultados da competência 12/2021 e traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A recuperação do emprego em 2021 foi 
impulsionada em vários setores, especialmente serviços e comércio. As vagas de trabalho 
temporário tiveram resultado acima do esperado e apresentaram crescimento de 20,6%. O 
reajuste de R$ 0,15 no litro da gasolina, nas refinarias, anunciado pela Petrobras e que começa a 
valer nesta quarta-feira (12), eleva a projeção da inflação para o primeiro mês de 2022. A Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) trabalhava com a marca de 0,3%. Com a decisão da estatal, o patamar subiu 
33%, o equivalente a 0,1 ponto percentual, e agora está em 0,4%. O queridinho da refeição matinal 
dos brasileiros foi o item com a maior alta registrada no ano passado. O café moído fechou o ano 
de 2021 com um aumento de 50,24% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um 
levantamento de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), feito com 
exclusividade para a CNN, mostra que a taxa de fecundidade vem caindo progressivamente no 
Brasil. Ou seja, as mães brasileiras estão tendo cada vez menos filhos, em média. Nas últimas 
décadas, o índice já despencou de uma média de 6,16 filhos por mulher no Brasil, em 1940, para 
1,76 filho por cada mãe do país, no dado mais recente, de 2020. O fluxo cambial registrado na 
primeira semana de 2022 (de 3 a 7 de janeiro) para o Brasil ficou negativo em US$ 1,132 bilhão, 
informou nesta quarta-feira (12) o Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de 
US$ 987 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 9,141 bilhões e de 
retiradas no total de US$ 10,128 bilhões. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 
solidamente em dezembro, com o aumento anual da inflação sendo o maior em quase quatro 
décadas, o que pode reforçar as expectativas de que o Federal Reserve começará a aumentar as 
taxas de juros já em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 0,5% no mês 
passado, após avançar 0,8% em novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-
feira (12). O mês de dezembro de 2021 encerramos com um patrimônio líquido de 
R$65.812.340,98 e uma rentabilidade bruta de R$469.465,99. Como já esperado, assim como a 
grande maioria, senão a totalidade dos RPPS do país, não alcançamos meta atuarial devido aos 
reveses já discutidos no decorrer de 2021, contudo, ficamos em torno de 25% da meta atingida. 
Quanto às posições dos ativos, diante da frequente escalada inflacionária 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 aos áureos tempos de boas 
rentabilidades com o aumento da taxa SELIC, e, o segundo, 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. 

 


