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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
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 Tiago Oliveira dos Santos, e o Gestor de Investimentos, 
Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. As pautas discutidas na presente, e última reunião 
do ano de 2022, foram: breve cenário mundial e nacional, resultados dos investimentos 
em novembro de 2022 e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. Economistas e associações que representam investidores criticam a alteração da 
Lei das Estatais, aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça (13). Após 
questionamentos de empresários, senadores contrários à proposta e a reação do 
mercado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu levar a proposta 
para ser discutida em reunião de líderes, prevista, por enquanto, para segunda-feira (19), 
e não colocou em pauta para votação na casa o projeto que altera a Lei das Estatais não 
irá a plenário nesta quinta-feira (15). A agência de classificação de risco de crédito Moody’s 
afirmou na quarta-feira (14) que mudanças na chamada Lei das Estatais são negativas para 
os bancos controlados pelo governo, citando maiores riscos de governança, “uma vez que 
a intervenção política pode impactar suas estratégias de negócios e geração de 
resultados”. O Ibovespa fechou rondando a estabilidade nesta quinta-feira (15), em mais 
um dia de volatilidade, com forte queda nas bolsas de Wall Street e com a cena local 
marcada por dificuldades na tramitação das alterações na Lei das Estatais e da PEC do 
Estouro no Congresso, além de declarações de autoridades do Banco Central. O principal 
índice da bolsa brasileira registrou variação negativa de 0,01%, aos 103.737,69 pontos. Na 
mínima, o índice caiu 0,71%, a 103.014,26 pontos, e na máxima subiu 1,67%, a 105.482,72 
pontos. O dólar encerrou com valorização de 0,11%, cotado a R$ 5,315, após sessão de 
grande amplitude e volatilidade em meio a aparentes entraves na tramitação da PEC do 
Estouro, enquanto investidores continuavam repercutindo sinais mistos do comunicado 
de política monetária do Federal Reserve.  Até o final de novembro de 2022 estamos com 
88,63% da meta atuarial alcançada, número este que sofreu uma pequena queda em 
relação ao mês anterior (estávamos com 94,79%) devido ao clima de mercado às políticas 
que estão se colocando em cena no novo governo, o que deixa os investidores um tanto 
cautelosos. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da política de 
elevação da SELIC e a fim de manter um hedge nos investimentos, sugiro que os novos 
aportes permaneçam sendo efetuados no Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF e os 
desinvestimentos no Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A, visto que o primeiro apresenta boas 
rentabilidades com o aumento da taxa SELIC, e, o segundo, está com um rendimento 
baixo, devido ao governo de transição como mencionado. 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. 

 


