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Reunião Ordinária 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, 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 análise de cenário econômico mundial e 
doméstico, a rentabilidade dos indexadores os quais balizam os ativos do RPPS informando os 
resultados acumulados até a presente data, apresentação dos resultados dos ativos do RPPS em 
setembro e, por fim, traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. O Banco Mundial estima que a economia brasileira vai avançar 5,3% em 2021. Além de 
ser melhor que a alta de 4,3% calculada pela instituição internacional em junho, o número também 
está acima das expectativas do mercado financeiro, que, de acordo com o último Boletim Focus, 
vê crescimento econômico de 5,04%. Por outro lado, a projeção da entidade para o desempenho 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 recuou para 1,7%, ante 3% em junho. Ainda segundo o 
Banco Mundial, a cobertura de programas de transferência de renda aos mais vulneráveis subiu 
de 28% para 67% na população da região da América Latina e Caribe. Esse aumento, no entanto, 
se concentrou em determinados países, sendo o principal deles o Brasil. De acordo com a 
instituição multilateral, sem as medidas emergenciais de mitigação dos impactos da pandemia, 28 
milhões de pessoas teriam ficado pobres. O salário mínimo necessário para suprir as necessidades 
básicas de uma família no Brasil subiu para R$ 5.657,66 em setembro, segundo levantamento 
divulgado mensalmente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). Trata-se da sexta alta mensal seguida do valor, que é 5,14 vezes maior que o 
piso nacional vigente, de R$ 1.100. Em setembro deste ano, a média nacional do preço do gás 
liquefeito de petróleo (GLP), que é o gás de botijão de 13 quilos, utilizado nas residências, chegou 
a R$ 98,70. É o maior valor médio real da série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), iniciada em 2001. Os preços médios do litro do diesel S-10 (R$ 
4,77), usado especialmente em caminhões de carga, e do metro cúbico do Gás Natural Veicular 
(R$ 4,13) também chegaram ao maior valor neste século. O projeto de lei que cria o Marco Legal 
das Ferrovias, aprovado no Senado, tem a missão de tentar solucionar a subutilização da malha 
ferroviária do país. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, há apenas 25% das vias em plena 
operação e 46% estão com o tráfego baixo. Já 29% seguem sem operação comercial. Em relação 
ao nosso RPPS, fechamos o mês de setembro com uma rentabilidade líquida de R$451.216,69 e 
um Patrimônio Líquido de R$63.995.353,33. Em relação aos indexadores onde o RPPS tem seus 
recursos aplicados, até o fechamento dos mercados em 15/09 estamos com as seguintes 
rentabilidades: 0,332% (IMA-B), 0,383% (IDKA 2 A), 0,159% (IRF-M1), 0,126% (CDI) e 0,371% (IMA-
B5). Quanto às posições dos ativos, diante da instabilidade de mercado, que tem acumulado 
desvalorizações constantes em grande parte dos ativos disponíveis para investimento sugiro que 
os novos investimentos sejam feitos no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo e os desinvestimentos no 
Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que o primeiro apresenta maior estabilidade no momento de 
transição para o aumento da taxa SELIC a fim de impedir a escalada inflacionária, e, o segundo, um 
rendimento muito baixo, porém estável, além de estar com uma concentração de recursos muito 
grande nele. 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. 

 


