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Reunião Ordinária 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, 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 análise de cenário econômico mundial e doméstico, 
e traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O Federal 
Reserve está se preparando para aumentar as taxas de juros, de acordo com a atualização de 
política monetária divulgada após a reunião desta quarta-feira (26). A autarquia manteve as taxas 
no intervalo de 0% a 0,25% por enquanto. Mas o presidente da instituição, Jerome Powell, indicou 
que a primeira alta de juros deve ocorrer na reunião do mês de março, caso as condições sejam 
apropriadas. Considerado a prévia da inflação oficial no Brasil, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo-15), registrou alta de 0,58% em janeiro, segundo dados divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta. A expectativa do mercado ficava 
em torno de uma alta de 0,43%. Com alta de 12%, a Dívida Pública Federal (DPF) do Brasil encerrou 
2021 em R$ 5,613 trilhões. O número está de acordo com o esperado pelo Ministério da Economia, 
que previa que a DPF ficaria entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões. A equipe econômica prevê que 
a Dívida Pública Federal pode alcançar até R$ 6,4 trilhões em 2022. Esse é o limite máximo 
projetado e representaria um aumento de 14,3% em relação ao patamar encerrado em 2021. Os 
Investimentos Direto no País (IDP) avançaram 23% em 2021, totalizando US$ 46,441 bilhões em 
investimentos estrangeiros. Apesar da melhora, o resultado foi menor que o esperado pelo Banco 
Central, que previa US$ 52 bilhões. Os números são da nota de Setor Externo, divulgada pelo Banco 
Central nesta quarta. As despesas de brasileiros com viagens ao exterior recuaram em 2021, 
totalizando US$ 5,249 bilhões. O valor é o menor desde 2005. Em 2020, o resultado foi US$ 5,393 
bilhões. Desde 2008 até 2019, período pré-pandemia, os brasileiros gastavam um montante de 
pelo menos US$ 10 bilhões por ano com viagens para o exterior. A Petrobras confirmou à CNN que 
respondeu ao ofício do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com todos os 
esclarecimentos pedidos pelo órgão sobre dados de produção e venda de combustíveis. Fontes 
ouvidas pela CNN Brasil disseram que a Petrobras chegou a pedir para que as investigações fossem 
encerradas. A estatal informou que é permanentemente monitorada por órgãos de controle e 
sempre colabora com investigações. O preço médio de revenda do óleo diesel ao consumidor 
brasileiro mais que dobrou nos últimos oito anos. A informação foi levantada pela CNN, com base 
em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Entre 2014 e 
2022, o preço médio por litro do teve um aumento de 125%. As eleições em 2022 são a principal 
preocupação dos empresários brasileiros neste ano, segundo pesquisa Deloitte Global divulgada 
nesta quarta com exclusividade pela CNN. Dos 491 empresários consultados, 68% citaram o 
processo eleitoral como preocupação. No total, os entrevistados lideram empresas que 
representam 35% das receitas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Quanto às posições 
dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da frequente escalada inflacionária, 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 grande tendência a voltar aos áureos tempos de boas 
rentabilidades com o aumento da taxa SELIC, e, o segundo, um rendimento baixo, porém estável. 
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. 

 


