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Reunião Ordinária 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h da tarde, 
reuniram-se na Sala da Coordenadoria de Recursos Humanos, o Comitê de Investimentos 
do RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria 
da Conceição dos Santos Chaves 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 julho de 2022 e diretrizes de investimentos e 
desinvestimentos até a próxima reunião. O Comitê de Política Monetária (Copom), do 
Banco Central, iniciou nesta terça-feira (2), em Brasília, a reunião para definir a nova Selic, 
a taxa básica de juros. São dois dias de encontros seguidos. Na quarta-feira (3), o Copom 
anunciará sua decisão. Diferentemente dos esforços bem-sucedidos do governo para 
abaixar o preço da gasolina nos postos, o preço do óleo diesel continua tendo uma 
trajetória de alta e não há sinais de que possa voltar a cair. O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,16% em julho, uma desaceleração ante os 0,28% 
registrados em junho e os 0,42% de maio. No ano, o índice acumula alta de 5,52% e, em 
12 meses, de 10,73%. Os dados foram divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). A produção industrial recuou 0,4% na passagem de maio para junho, 
após quatro meses consecutivos de alta, informou o IBGE. A última queda da indústria 
havia sido registrada em janeiro deste ano (-1,9%). O volume financeiro movimentado por 
pessoas físicas em corretoras, bancos e plataformas de investimentos superou R$ 4,6 
trilhões no primeiro semestre. O número representa uma alta de 2,8% em relação a 
dezembro de 2021, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima). As vendas de veículos subiram 3,7% em julho frente a 
igual período do ano passado, marcando o primeiro crescimento de um mês no 
comparativo interanual em 12 meses. Na margem – ou seja, de junho para julho -, as 
vendas subiram 2,2%, conforme mostra balanço divulgado pela Fenabrave, a associação 
que representa as concessionárias. O presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, 
Sergio Massa, apresentou sua renúncia nesta terça-feira (2) em frente ao Parlamento, em 
Buenos Aires, antes de tomar posse como novo ministro da Economia. Encerramos o mês 
de julho com uma rentabilidade de R$179.458,34, e um Patrimônio Líquido de 
R$70.717.451,70. 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. 

 


