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Reunião Ordinária
Aos vinte e cinco 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, posição dos ativos do RPPS até a data de ontem e
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Com o cenário de
alta do barril de petróleo, o governo federal voltou a avaliar uma proposta de criação de
um mecanismo que impede o repasse de aumento do preço dos combustíveis em um
período de três meses após uma elevação dos produtos. A proposta, que na prática
seguraria o repasse imediato ao consumidor, já era citada por integrantes da equipe
econômica no início do governo federal, mas, na época, foi colocada em segundo plano
diante das dificuldades de implementação. A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) no
Brasil alcançou 79,5 pontos em maio deste ano, como apontou a pesquisa divulgada nesta
terça-feira (24) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). Trata-se do maior nível para o indicador desde maio de 2020, quando estava em
81,7 pontos. O secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), Mathias Cormann, disse ser provável que a implementação do
imposto corporativo mínimo global de 15% aconteça apenas em 2024, um ano após o
previsto inicialmente pela entidade. Os países da América Latina sentem com força os
efeitos negativos da alta inflação e da guerra na Ucrânia. O Índice de Clima Econômico da
FGV Ibre, divulgado nesta terça-feira (24), mostra que o otimismo das nações da região
caiu de 79 pontos no primeiro trimestre de 2022 para 67,3 no trimestre posterior. Tratase do pior resultado para o indicador nos últimos dois anos. As notas de peso argentino,
desvalorizadas por anos de inflação galopante, agora de quase 60%, estão começando a
causar uma pressão literal nas carteiras da população, com a maior cédula em circulação
valendo menos de US$ 5 nos mercados de câmbio comumente usados. Isso significa que
as pessoas precisam carregar enormes maços de dinheiro, um problema de segurança e
dor de cabeça logística para poupadores, empresas e bancos. Até a data de ontem, o
acumulado dos indexadores nos quais o RPPS possui seus ativos investidos, estavam em
IMA-B (0,594), IDKA-2A (0,622), CDI (0,820), IMA-B5 (0,681) e IRF-M1 (0,669). 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.

