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Reunião Ordinária 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
reuniram-se na Sala da Coordenadoria de Recursos Humanos, 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, posição dos ativos do RPPS até a data de ontem, 
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião, e por, fim a saída 
do membro Tiago Oliveira dos Santos do Comitê de Investimento. O Federal Reserve (Fed), 
banco central dos Estados Unidos, elevou pela quarta vez neste ano a taxa de juros do 
país. A alta foi de 0,75 ponto percentual, em mais uma tentativa de conter a maior inflação 
em mais de 40 anos na economia norte-americana. Com isso, ela passa do intervalo de 
1,5% a 1,75% ao ano para 2,25% a 2,5%. O anúncio já era esperado pelo mercado. No 
entanto, para especialistas ouvidos pelo CNN Brasil Business, a autoridade adicionou um 
ponto maior de atenção nos riscos de recessão na economia americana, apesar de 
ressaltarem seu comprometimento no médio prazo com a busca de estabilidade nos 
preços. Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva 
alertou que a perspectiva econômica global caminha para um cenário mais “sombrio”, 
após todos os principais riscos apontados em meses anteriores se materializarem. Após 
25 meses de preços em alta, o Brasil deve registrar deflação em julho. É o que preveem 
economistas consultados pelas CNN Brasil. A expectativa do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre) é de que a inflação no país recue em até 
0,6% em julho, como resposta ao barateamento dos combustíveis e da energia elétrica. A 
guerra na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão prolongando um 
problema que começou com a pandemia de Covid-19, em 2020. A escassez ou o 
encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria, revela levantamento da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). A Dívida Pública Federal no Brasil teve alta de 
2,51% em termos nominais no mês junho, totalizando um estoque de R$ 5,8 bilhões. Em 
maio, esse valor era de R$ 5,70 bilhões. Os dados foram divulgados pela secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Até a data de ontem, o acumulado dos 
indexadores nos quais o RPPS possui seus ativos investidos, estavam em IMA-B (-1,213), 
IDKA-2A (-0,535), CDI (0,986), IMA-B5 (-0,262) e IRF-M1 (0,958). 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. Tendo em vista o não atendimento integral ao pedido deste Comitê 
conforme ata 014/2022 de 18/07/2022, o servidor Tiago Oliveira dos Santos solicitou sua 
saída como membro deste Comitê de Investimentos (conforme documento já 
encaminhado ao Conselho Municipal de Previdência e demais setores envolvidos) diante 
da fragilidade com que os dados privados dos membros estão expostos, justifica sua 
retirada.  Nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e a ata será assinada por 
mim e pelos demais presentes. 

 


