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Reunião Ordinária 

Aos dez dias do mês de março 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, Tiago Oliveira dos Santos e o Gestor 
de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. A servidora Maria da Conceição 
dos Santos Chaves encontra-se de férias. As pautas discutidas na presente reunião foram: 
breve cenário mundial e nacional, resultados dos ativos do RPPS em fevereiro e diretrizes 
de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Dois dos principais bancos 
centrais do mundo, o Banco Central Europeu (BCE) e o Federal Reserve (Fed, o BC 
americano), terão suas reuniões de juros em março com menos de sete dias de diferença. 
E elas vão atrair a atenção dos investidores por serem as primeiras desde a eclosão da 
guerra entre Ucrânia e Rússia. Os investidores no mercado brasileiro terão outra 
preocupação: a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central ocorrerá nos mesmos dias que a dos Estados Unidos. Segundo Livio Ribeiro, 
pesquisador do Ibre/FGV, a guerra tem colocado pressão na política monetária global 
devido aos riscos inflacionários, e exigirá alguma reação de países como Estados Unidos e 
Brasil se essa nova pressão der sinais de disseminação pela economia. O Ibovespa subiu 
2,43%, aos 113.900,34 pontos, nesta quarta-feira (9), diante de forte alta das ações 
globais, em meio à queda vertiginosa do petróleo, aliviando temores com inflação e 
atividade econômica. O mercado também reagiu ao noticiário envolvendo a guerra na 
Ucrânia. Já o dólar fechou com desvalorização de 0,82%, a R$ 5,012. A menor cotação 
desde 23 de fevereiro (R$ 5), e a segunda menor em 2022. A moeda norte-americana 
recuou conforme o real era beneficiado pelo bom humor do mercado, além de um fluxo 
apoiado nos juros altos do Brasil e a busca por mercados ligados a commodities. O petróleo 
fechou em forte queda nesta quarta-feira (9) após fortes altas na sessão da véspera. A 
guerra na Ucrânia continuou no foco dos investidores nesta quarta, em meio a um cessar-
fogo para evacuação de civis e com acenos de autoridades pela solução do conflito. O mês 
de fevereiro terminamos com um patrimônio líquido de R$66.894.393,02 e uma 
rentabilidade bruta de R$629.927,04. 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. 

 


