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Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, foram: breve 
cenário mundial e nacional, resultados dos investimentos em dezembro de 2022 e 
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião.  O Ibovespa fechou 
em alta de 1,12% nesta quarta-feira (4), aos 105.334,46 pontos, em uma trégua após um 
começo de ano mais negativo, com Petrobras entre os principais suportes após o senador 
Jean Paul Prates, indicado pela União para presidir a companhia, afirmar que não irá 
desvincular preços de combustíveis de valores internacionais. O dólar fechou rondando a 
estabilidade, com variação negativa de 0,04%, cotado a R$ 5,451 na venda, refletindo 
ajustes de posições após salto recente da moeda e reações positivas de investidores a 
acenos do novo governo à manutenção da política de preços da Petrobras e de reformas 
estruturais promovidas em gestões anteriores. A atividade de serviços do Brasil encerrou 
2022 com o menor ritmo de expansão em 19 meses e cortes de empregos em meio a 
distrações políticas e fechamentos por conta da Copa do Mundo de futebol, mostrou nesta 
quarta-feira (4) a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). Os 
impostos pagos pelos contribuintes brasileiros em todo o país em 2022 totalizaram R$ 
2.890.489.835.290,32, segundo o Impostômetro, painel instalado pela Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) na região central da capital paulista. Em 2021, o mesmo 
painel registrou aproximadamente R$ 2,6 trilhões, aumento de 11,5% de um ano para o 
outro. Apesar das perspectivas sombrias para a economia global – o Fundo Monetário 
Internacional espera que um terço das economias entre em recessão este ano – os 
investidores em ações europeias estão se sentindo cautelosamente otimistas após a 
divulgação de uma série de dados melhores do que o esperado, indicando que a 
desaceleração no bloco pode não ser tão profunda quanto se temia. Terminamos o mês 
de dezembro com uma rentabilidade bruta de R$733.340,21 e uma patrimônio líquido de 
R$74.514.488,10. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da 
política de elevação da SELIC e a fim de manter um hedge nos investimentos, sugiro que 
os novos aportes permaneçam sendo 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 à transição de governo. 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. 

 


