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Reunião Ordinária 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 11:00 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, e o membro Tiago Oliveira dos Santos que retornou ao 
comitê por uma questão de legislação que determina no mínimo três membros no comitê 
além do gestor,  e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. As 
pautas discutidas na presente reunião foram: breve cenário mundial e nacional, 
realocação dos valores do BB Previdenciário TP IPCA I. A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e federações e associações de todos os segmentos industriais do país se 
uniram contra a suspensão de novo decreto do governo que reduziu em 35% a alíquota 
IPI determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A 
segunda queda do preço do diesel em menos de duas semanas, anunciada na quinta-feira 
(11) pela Petrobras, fez o combustível ficar mais perto da paridade internacional, política 
adotada pela estatal em 2016. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), divulgou o melhor resultado 
para os sete primeiros meses do ano desde 2015. O desemprego registrou queda em 22 
dos 27 estados no segundo trimestre de 2022, em relação ao trimestre anterior, disse o 
IBGE nesta sexta-feira (12). Os demais cinco estados tiveram estabilidade no período, 
mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 
Trimestral. O movimento reflete a queda generalizada na taxa de desocupação no último 
ano, que, de abril a junho, foi de 9,3%, uma queda de 1,8 ponto percentual (p.p.) ante o 
primeiro trimestre do ano (11,1%). Em relação ao BB Previdenciário TP IPCA I que venceu 
ontem, os valores contidos nele serão realocados no BB Previdenciário IMA-B TP, visto que 
este fundo tem se demonstrado bastante atrativo devido à elevação da taxa de juros. 
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. 

 


