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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h da tarde, 
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, rentabilidade parcial dos ativos do RPPS possui seus 
recursos aplicados e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. Em quatro semanas, a projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 
avançou de 6,86%, no fim de março, para 7,65%, esta semana. Há uma semana, previsão 
era de 7,46%. Esta foi a 15ª alta seguida na estimativa. O número, divulgado nesta terça-
feira (26), atualiza as estimativas do mercado financeiro após o Banco Central passar três 
semanas sem publicar o Boletim Focus por conta da greve dos servidores da instituição. O 
Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), calculado pela FGV, registrou 
inflação de 0,87% em abril deste ano. A taxa é superior ao índice 0,73% de março, mas 
ficou abaixo do 0,95% de abril de 2021. Com isso, o INCC-M acumula taxas de inflação de 
2,74% no ano e de 11,54% em 12 meses, de acordo com os dados divulgados nesta terça-
feira (26). Um estudo realizado pela Consultoria Tendências apontou que mais da metade 
dos domicílios brasileiros está abaixo da linha da pobreza. Segundo ele, 50,7% recebem 
renda mensal domiciliar de até R$ 2,9 mil, pertencentes às classes D e E. Enquanto 33,3% 
têm rendimentos entre R$ 2,9 mil e R$ 7,1 mil. Os choques dos preços globais de alimentos 
e combustíveis ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia devem durar pelo menos até o final 
de 2024 e levantam o risco de estagflação, disse o Banco Mundial em relatório Perspectiva 
do Mercado de Commodities. Em sua primeira análise, o banco disse que o mundo 
enfrenta o maior choque de preços do setor desde os anos 1970. A indústria mineral 
brasileira sentiu os impactos climáticos e externos e teve queda nos resultados neste 
primeiro trimestre. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), na 
comparação entre os três primeiros meses de 2022 e o primeiro trimestre de 2021, foi 
estimada redução de 13% na produção e 20% no faturamento do setor mineral. Os 
principais ativos que compõe a carteira do RPPS estão com a seguinte rentabilidade até a 
presente data: CDI (0,650), IMA-B (0,388), IRF-M1 (0,569), IDKA2a (1,049) IMA-B5 (1,134). 
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. 

 


