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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 cenário 
mundial e nacional, rentabilidade dos ativos do RPPS até a presente data e diretrizes de 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,1% nos três meses até dezembro, um recuo de 1,5 ponto percentual na 
comparação com o trimestre anterior (12,6%), informou o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (24). O resultado para o trimestre veio em linha com 
a mediana das previsões do mercado, que apontava para 11,2% no período. O comércio 
foi o setor que liderou a criação de vagas no trimestre encerrado em dezembro de 2021, 
com 602 mil admissões em relação ao trimestre terminado em setembro, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
As contas do Governo Central registraram superávit primário de R$ 76,539 bilhões em 
janeiro de 2022. Além de ser 59,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, 
o valor é o melhor da série histórica, iniciada em 1997, para meses de janeiro. O resultado 
foi melhor que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da 
Economia, que indicava um saldo positivo de R$ 44,0 bilhões. As despesas de brasileiros 
com viagens ao exterior mais que dobraram em janeiro de 2022, ante mesmo mês do ano 
passado. Foram US$ 690 milhões gastos com viagens internacionais. Ainda assim, a alta 
de 124% não foi suficiente para retomar o patamar de mais de US$ 1 bilhão consumidos 
em viagens no exterior no cenário pré-pandemia. Os principais ativos que compõe a 
carteira do RPPS estão com a seguinte rentabilidade até a presente data: CDI (0,757), IMA-
B (0,420), IRF-M1 (0,706), IDKA2a (1,042) IMA-B5 (0,953).  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 grande tendência a voltar aos áureos tempos 
de boas rentabilidades com o aumento da referida taxa, 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. 

 


