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Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
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, resultado dos ativos do RPPS em março de 2022 e 
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Em março, a 
inflação sobre os itens que compõem a cesta básica disparou e superou a marca de 20% 
no acumulado de 12 meses, segundo um estudo da PUC-PR. O coordenador do curso de 
Ciências Econômicas da PUC-PR, Jackson Teixeira Bittencourt, avaliou que “os preços vão 
continuar subindo, embora possivelmente perca a intensidade. Movida pela alta dos 
alimentos, mais relevantes na cesta de consumo das famílias de baixa renda, a inflação das 
famílias mais pobres cresceu em março, em ritmo mais acentuado do que para as famílias 
de maior rendimento. Isso é o que mostram cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, divulgados nesta quinta-feira (15).  O consumo nos lares brasileiros encerrou o 
primeiro bimestre com alta de 2,26%, na comparação com o mesmo período de 2021, de 
acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a entidade, o indicador 
de consumo das famílias corresponde a estimativa do setor supermercadista, que prevê 
alta de 2,80% para 2022. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados apontam que, durante a pandemia, o 
consumo de biscoitos e pães teve alta no Brasil. A demanda pelos produtos no país 
aumentou mais de 4% em 2021, frente ao ano de 2019. O mês de março de 2022 foi um 
mês de recordes para o RPPS. Atingimos a rentabilidade bruta de R$1.327.774,19, 
atingindo um PL no patamar de R$68.344.445,89. Contudo, a inflação de 1,71% no referido 
mês fez com que a excelente rentabilidade não fosse tão forte para diminuir o déficit de 
meta atuarial. Fechamos o mês com 67,11% da meta atingida para 2022. 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. 

 


