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Aos vinte quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
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, 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, resultado parcial dos índices que o RPPS possui seus 
recursos aplicados e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. Na pressa para dar uma resposta pública ao mega reajuste dos combustíveis 
aplicado pela Petrobras, o governo federal deixou uma brecha na legislação que pode 
custar bilhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Economia está correndo contra 
o tempo para corrigir um erro na legislação que desonerou os combustíveis no país. O 
projeto de lei foi aprovado às pressas na Câmara dos Deputados no dia 11 de março, uma 
sexta-feira. Os lançamentos e as vendas de imóveis residenciais bateram recorde em 2021, 
mostra indicador da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), feito 
em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O levantamento 
começou a ser feito em 2014. Os preços altíssimos dos fertilizantes levam agricultores em 
todo o mundo a reduzir o uso do insumo e a área plantada, consequências do conflito 
Ucrânia-Rússia que alertam sobre riscos de escassez de alimentos, segundo especialistas 
do setor agrícola. As sanções ocidentais contra a Rússia interromperam os embarques 
desses importantes insumos para todo o mundo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
destaca o fato de que os países mais pobres enfrentam maiores riscos com a mudança 
climática e com isso precisam de ajuda internacional para se adaptar. A valorização do real 
em relação ao dólar vai proporcionar uma Páscoa com maior diversidade de chocolates. 
Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior, aponta que a importação de 
chocolates cresceu 8% esse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar 
de ainda estar abaixo dos 100 pontos, nível considerado satisfatório, a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) referente a março deste ano chegou ao seu maior patamar 
desde maio de 2020 e alcançou os 78,1 pontos. Este é também o terceiro aumento mensal 
consecutivo. Funcionários do INSS começam nesta quarta-feira (23) uma paralisação, em 
decorrência de greve mobilizada pela federação nacional dos servidores (Fenasps). Ainda 
não está claro se todas as unidades vão aderir ao movimento, mas, em São Paulo, por 
exemplo, o SINSSP (Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no 
Estado de São Paulo) orienta aos servidores um “apagão” no INSS nos dias 23, 24 e 25. Os 
principais ativos que compõe a carteira do RPPS estão com a seguinte rentabilidade até a 
presente data: CDI (0,678), IMA-B (1,672), IRF-M1 (0,505), IDKA2a (2,067) IMA-B5 (2,014).  
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 aos áureos tempos de boas rentabilidades com o aumento da 
referida taxa, 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. 

 


