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Aos três dias do mês de novembro 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 e 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, resultados dos investimentos em outubro de 2022 e 
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O aumento de 
gastos públicos de forma permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir do próximo 
ano podem elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação, disse nesta 
terça-feira (1º) o Banco Central, em ata da reunião do Copom (Comitê de Política 
Monetária) realizada na semana passada. O cenário se forma “à medida que pressionem 
a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal”, diz em nota. 
Segundo o comitê, há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação, 
incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos, grau de incerteza na economia e 
expectativas de inflação. Entre os fatores que podem reduzir a pressão sobre a inflação, o 
BC destaca uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda 
local, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e 
a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023. O 
Copom avalia que a inflação de 2022 deve ser de 5,8%. Para 2023, as projeções de inflação 
são de 4,8%, e 2,9% para 2024. O Ibovespa encerrou em alta de 0,77% nesta terça-feira 
(1º), aos 116.928,66 pontos, marcando a segunda sessão seguida no positivo após o 
resultado das eleições presidenciais no país. Já o dólar fechou em queda de 0,91%, 
negociado a R$ 5,118 na venda. A moeda norte-americana teve alta na abertura do dia, 
parando para recuperar o fôlego, mas voltou a perder força e cair frente ao real. Em 
relação aos resultados dos investimentos em outubro de 2022 conseguimos uma 
rentabilidade bruta de R$1.027.208,53, segunda maior rentabilidade de 2022, e 
terminamos com uma Patrimônio Líquido de R$73.057.589,24. Com tais números, levando 
em consideração que em setembro já estávamos com 87,97% da meta atuarial atingida, e 
com uma previsão do IPCA-15 de inflação para outubro de em torno de 0,16%, é muito 
provável que já atinjamos a meta atuarial neste mês ainda. A expectativa é bastante 
promissora. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da política de 
elevação da SELIC, sugiro que os novos aportes sejam efetuados no Caixa FI Brasil IRF-M 1 
TP RF e os desinvestimentos no Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A, visto que o primeiro apresenta 
boas rentabilidades com o aumento da taxa SELIC, e, o segundo, está com um rendimento 
baixo, devido às constantes deflações que têm ocorrido nos últimos meses. 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. 

 


