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Reunião Ordinária 

Aos quinze dias do mês de setembro 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, análise dos resultados de agosto de 2022 e diretrizes de 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião e sugestão para alteração de 
recursos entre índices na instituição Caixa Econômica Federal. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (14) que o governo federal deve entregar a 
dívida pública de 2022 em 76% em relação ao PIB (Produto Interno Bruto). O ministro 
comentava sobre as previsões de economistas sobre a política econômica do governo, e 
afirmou que houve afirmações de que a dívida pública chegaria até 100% do PIB. A queda 
na demanda por petróleo na China, que enfrenta os efeitos de lockdowns relacionados a 
surtos de Covid-19, está se sobrepondo ao robusto consumo em outras partes do mundo 
e irá restringir o avanço geral da busca pela commodity este ano, segundo avaliação da 
Agência Internacional de Energia (AIE). A União Europeia quer levantar 140 bilhões de 
euros (US$ 140 bilhões) aproveitando os lucros inesperados de algumas empresas de 
energia para ajudar famílias e empresas a pagar contas de gás e eletricidade nas alturas. 
Nesta quarta-feira (14), a Comissão Europeia propôs limitar os lucros dos produtores de 
eletricidade renovável e nuclear e tributar os ganhos inesperados das empresas de 
petróleo e gás. O rublo era cotado abaixo de 60 por dólar e por euro nesta quarta-feira 
(14), quando o Ministério das Finanças da Rússia ofertou títulos do Tesouro pela primeira 
vez desde fevereiro, desfrutando de uma demanda quase 2,5 vezes maior do que o volume 
relativamente pequeno disponibilizado. Encerramos o mês de agosto com uma 
rentabilidade bruta de R$361.160,09, e uma deflação para agosto de -0,31%, A meta 
atuarial acumulada do ano ficou em 8,4550%. Atualmente estamos com 79,5086% da 
meta atuarial atingida. 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 razoável e estável rentabilidade com o aumento da referida taxa SELIC, e, 
o segundo, possui um rendimento baixo, porém estável. Por fim, diante dos dois meses 
seguidos de deflação, o que prejudica índices como o IDKA2A e levando em consideração 
a SELIC em 13,75%, o que favorece os fundos indexados em CDI, sugiro a mudança de 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A para o Caixa FI 
Brasil DI Longo Prazo, permitindo assim assegurar os recursos da desvalorização das 
deflações e conseguir rentabilidades melhores com a SELIC em alta. 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. 

 


