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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte dois, na sala do Fundo de Previdência, reuniram-se os
servidores Débora Duarte, Patrick Borba Cabeleira e Renata Rodrigues Peres, membros do comitê de
investimento, conforme Portarias nº536/2020:
O mês de fevereiro, foi positivo para a carteira do RPPS, apesar do cenário continuar muito desafiador, a
carteira de renda fixa mais uma vez foi beneficiada, fechamos o mês em R$356.055,44 positivo, mesmo
corn a renda variável se mostrando negativa, acompanhando a elevação das tensões do mercado
financeiro com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Os repasses deverão ser feitos contribuições, patronais e parcelamento referente ao mês de fevereiro foi
de R$831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil). Esse montante deve ser aplicado ern COI e o resgate para
folha de pagamento também deve ser feito em CDI. O comitê analiso os fundos e os riscos e chegamos a
decisão de CDI, por se tratar de um índice de pouca volatilidade.
CENÁRIO ECONÔMICO: No Brasil, o que tem roubado a cena no momento é inflação persistente, que vem
superando as expectativas de mercado mês a mês, em fevereiro não foi diferente, fechando em 1,01%
contra 0,95% da média esperada pelo mercado. E a tendência é de aceleração com o aumento recente de
cerca de 18% nos combustíveis. Por outro lado, o Brasil encerrou o ano com taxa de desemprego melhor
que esperado em 11,1% contra 11,2%, sendo administração pública, educação e saúde os grandes
geradores de emprego. As contas públicas apresentaram um déficit em conta corrente de US$ 8,1 Bi, acima
das expectativas de mercado e o grande vilão foram os juros dos títulos da dívida.
No cenário externo.. o ambiente se deteriorou substancialmente. O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a
um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza ern torno tio cenário econômico
mundial. Ern particular, o choque d,:. oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as
pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto avançadas.
Desde a última reunião, a maioria das commodities teve avanços relevantes em seus preços, em particular
as energéticas.
Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PiB do quarto trimestre de 2021 apontou
ritmo de atividade acima do esperado, deixando o carrego estatístico um pouco maior para 202.2.
Indicadores relativos ao comércio e serviços mostraram evolução ligeiramente melhor que a esperada em
janeiro, enquanto a indústria contraiu no mesmo mês. Indicadores do mercado de trabalho seguiram
mostrando recuperação consistente de empregos no último trimestre de 2021 e em janeiro de 2022. Para
2022, se por um lado a elevação dos prêmios de risco e o aperto mais intenso das condições financeiras
atuam desestimulando a atividade econômica, por outro, o Copom segue avaliando que o crescimento
tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária, ainda que em volume menor que o projetado
na última reunião, e pelo processo remanescente de normalização da economia - particularmente no
setor de serviços e no mercado de trabalho. 1-\ inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada
entre vários componentes, e mais persistente que o antecipado. A alta nos preços dos bens industriais não
arrefeceu e deve persistir no curto prazo, enquanto a inflação de serviços acelerou ainda m ·s. As leituras

recentes vieram acima do esperado e a surpresa ocorreu tanto nos componentes mais voláteis corno nos

mais associados à inflação subjacente.
As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o
cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela
pesquisa Focus encontram-se em torno de 6,4% e 3,7%, respectivamente.
Fonte consultada: https.Zíwww.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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