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Reunião Ordinária 

Aos sete dias do mês de julho 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. O Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA) 
deu mais uma pista sobre os próximos passos para tentar conter o aumento mais rápido 
da inflação em 40 anos. Na ata da reunião de política monetária de 14 e 15 de junho, 
divulgada nesta quarta-feira, a autoridade mostra que continua firme na intenção de 
aliviar a escalada dos preços, ainda que o custo disso seja desacelerar ainda mais a 
economia norte-americana. Desta forma, uma alta de 0,50 ponto percentual ou de 0,75 
p.p., assim como o aumento anunciado na última reunião, ainda está sobre a mesa. E por 
falar em freio na atividade, a chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta 
quarta-feira que as perspectivas para a economia global “obscureceram 
significativamente” desde abril e que ela não pode descartar uma possível recessão global 
no próximo ano devido aos elevados riscos. O Brasil manteve um status de liderança na 
América do Sul em 2021, e foi responsável por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) 
da região no ano. Os dados são do Banco Mundial, e foram compilados pelo CNN Brasil 
Business. O país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação 
ao segundo colocado, a Argentina, que foi responsável por 15,3% do PIB da região em 
2021. Encerramos o mês de junho com uma rentabilidade bruta de R$353.529,29, e um 
Patrimônio Líquido de R$70.527.961,01. 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. 

 


