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Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, na sala do Fundo de Previdência, reuniramse os servidores Débora Duarte, Patrick Borba Cabeleira e Renata Rodrigues Peres, membros do comitê de
investimento, conforme Portarias n°536/2020.
Avaliando os investimentos da carteira do RPPS, no mês de março constatamos a rentabilidade positiva de
R$271.267,17, sendo assim a decisão do comitê é que os resgates do mês de fevereiro deverão ser feitos
em CDI, os novos investimentos (R$800.000,00) deverão ser aplicados no fundo (FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA), classe do fundo: renda fixa,
volatilidade anual de 1,38%, taxa indicativa é IPCA +6,42%. O gestor fez uma explanação do Fundo e o
comitê analisou o prospecto e por se tratar de um fundo totalmente títulos públicos tomamos a decisão
de aplicar no mesmo. O Comitê de Investimentos também analisou o risco e retorno dos Fundos, as taxas
pagas pelos Títulos Públicos, através da curva de Títulos Públicos da ANBIMA e, também, a inflação
projetada conforme o relatório Focus, no curto prazo, e as taxas pagas pelos Títulos estão atrativas
superando a Meta Atuarial. Além disso, ao investir em Títulos Públicos, conseguimos proteger a carteira
das oscilações previstas para o ano de 2022
Fazendo uma análise do cenário macroeconômico: “Ainda monitorando a evolução e os efeitos da
pandemia, em janeiro vimos o acirramento das tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e o
posicionamento mais duro do Fed em relação à elevação de juros no mercado americano, agora quase
eminente. Sem que tenha sido o principal evento direcionador no movimento dos mercados, a tensão
entre Rússia e Ucrânia, a respeito de uma possível invasão russa do território ucraniano também vê
contribuindo com aumento de volatilidade nos mercados, com efeitos negativos para os mercados de juros
e bolsa. Além de uma disputa geopolítica entre Rússia e EUA, com argumentos razoáveis de ambos os
lados, se é que seja defensável qualquer medida extrema, pesa também uma crise energética global, em
especial na Europa, que atualmente importa cerca de 40% do que consome de gás da Rússia. Por conta do
nível de discussões e de diferentes dinâmicas de recuperação, considerando ainda riscos inflacionários,
preocupações com a Covid-19 e menor crescimento global, o PIB Global ainda tende a apresentar bom
crescimento em 2022 e 2023, se tudo o mais constante, face à redução de estímulos econômicos de forma
relativamente mais suavizada, maior abertura dos mercados e melhor conjuntura macroeconômica.
Assim, o mercado internacional continua apresentando um cenário relativamente mais favorável e menos
desafiador que o mercado local, em especial o americano, que deve continuar apresentando robusto
crescimento. BRASIL Ainda que agregando o risco internacional, a atenção com a dinâmica inflacionária e
dúvidas fiscais mais acentuadas em ano eleitoral, além do constante ruído político entre os três poderes,
janeiro acabou sendo negativo para renda fixa com vencimentos mais longos e muito positivo para renda
variável, na contramão do mercado acionário internacional. Olhando para o mercado de renda fixa local,
de alguma forma também negativamente afetado pelo evento Fed, já comentado anteriormente, eventos
de inflação e preocupação fiscal contribuíram para a má performance nesse segmento. O IPCA veio acima
das expectativas e novas pressões sobre o orçamento, vindas através da reinvindicação de reajuste salarial
de funcionários públicos e também de propostas sobre eventual abatimento de impostos para controlar

preços dos combustíveis, fizeram com que observássemos uma elevação na curva de juros doméstica.
Desse modo, e em especial para ativos de renda fixa com exposição mais longa, o IDkA IPCA 2A apresentou
queda de -2,92%, seguido pelo IMA-B5+ (-1,61%) e o IMA-B (- 0,73%), dentre outros, com retornos
positivos para ativos pós-fixados. Falando um pouco sobre inflação, e posteriormente sobre política
monetária, o IBGE divulgou na última quarta-feira o IPCA de janeiro, que ficou em 0,54%, acima das
expectativas de mercado. É a maior alta em janeiro desde 2016. No cumulando dos últimos doze meses a
alta foi de 10,38%, acima dos 10,06% acumulados até o mês anterior. Também pressionado pela inflação,
o Copom confirmou mais uma alta de 1,50%, em sua última reunião, elevando a Selic de 9,25% para os
atuais 10,75%, em linha com as expectativas de mercado. Considerando o último fl. 3 de 12 Relatório
Focus, de 04.02.2022, o mercado continua projetando que a Selic encerre 2022 em 11,75%, 2023 em 8,00%
e 2024 em 7,00%. Já sobre inflação, o mercado espera que o IPCA para o final de 2022, 2023 e 2024, seja,
respectivamente, de 5,44%, 3,50% e de 3,00%. Dessa forma, e se tudo o mais constante, teríamos o
declínio dos juros reais projetados a partir do final de 2022, sendo 5,98%, 4,35% e 3,88%, respectivamente,
podendo sinalizar uma janela de oportunidades em renda fixa. Por fim, no campo de riscos e de atenção,
a evolução do programa nacional de vacinação contra a Covid-19 tem sido positiva, trazendo algum alento.
O aumento de preocupação fiscal em ano eleitoral, a necessidade de ancoragem inflacionária, com
esforços isolados do banco central, os constantes e crescentes ruídos políticos entre os três poderes, a
qualidade das propostas econômicas a serem trazidas e posteriormente implementas por um eventual
novo governo, são alguns dos pontos relevantes que merecem um bom nível de atenção por aqui.”
Ficou decidido que apresentação da politica de investimento para aprovação do conselho deliberativo será
no dia 08 de março de 2022.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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