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Aos doze dias do mês de maio 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, análise dos resultados de abril de 2022 e diretrizes de investimentos 
e desinvestimentos até a próxima reunião. Após a Petrobras reajustar em 8,87% o preço 
do óleo diesel nas refinarias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
esclareceu que atualizará o piso mínimo do frete rodoviário “caso constatada uma 
variação superior a 10% com relação ao preço de referência” adotado na tabela atual. Em 
pouco mais de cinco anos, o preço do litro do diesel comum subiu cerca de 121,73%, 
segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Cerca de 70% dos brasileiros que fazem uso do cartão de crédito possuem três ou mais 
cartões, de acordo com um levantamento feito pela Serasa em todo o país. Com a inflação 
nos dois dígitos há mais de oito meses, muitas famílias têm feito uso desta opção para 
pagar contas. O Morgan Stanley prevê que o crescimento econômico global deste ano será 
inferior à metade do de 2021, devido aos riscos do conflito Rússia-Ucrânia e ao surto de 
Covid-19 na China, mesmo com os bancos centrais apertando a política monetária para 
controlar a inflação recorde. O cenário de alta sensibilidade a risco nos mercados globais 
impactou ativos de países emergentes em abril, que registraram fluxo negativo de US$ 4 
bilhões no mês, segundo informou o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em 
inglês) com base em dados coletados pela própria entidade. Encerramos o mês de abril 
com uma rentabilidade bruta de R$818.039,52, e uma inflação para abril de 1,04%, 
entretanto, não foi suficiente para atingirmos a meta atuarial do mês que ficou em 1,49%. 
Acumulamos no ano um déficit de R$1.236.251,48 de meta, valor relativamente aceitável 
(equivalente a cerca de 30% do que deveríamos ter atingido para a período) diante dos 
reveses causados pela guerra da Rússia x Ucrânia que têm gerado aumento inflacionário 
e de taxa de juros de grande parte das principais economias mundiais. 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 a ter boas 
rentabilidades com o aumento da referida taxa SELIC, e, o segundo, possui 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. 

 


