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rA~s onze dezoito -dT;;s do mês de abril 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.·
Analisando a carteira no mês de março verificamos que pelo terceiro mês seguido fechamos com
rendimento positivo para carteira do RPPS, esse rendimento foi de R$924.089,27, todos os fundos
apresentaram rentabilidade positiva, obtivemos uma efetividade em relação a meta atuarial de 94,1804%.
Os repasses no mês de abril foram de R$822.229,25, a orientação do comitê é que esse montante seja
aplicado em fundo COI, bem como os resgates também deverão ser feitos em COI. Nossa carteira se
encontra diversificada é considerada uma carteira moderada e estamos nos mantendo em índices de baixa
volatilidade. Quando a renda variável vamos manter como está, sempre acompanhando diariamente os
índices IBOVESPA para qualquer tomada de decisão.
Analisando o cenário econômico: "Os dados de contágios e mortes da Covid19 no Brasil se mantem em
queda significativa, o que fortalece a tese de que de fato estamos perto do final da pandemia. Apesar disso
o aumento de contágios na Ásia e Europa (em especial China), após surgimento de nova sub variante da
Ômicron coloca o mundo em estado de atenção. A intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia e a
reprecificação da política monetária dos principais bancos centrais pelo mundo continuaram sendo os
principais determinantes dos mercados ao longo de março. Durante o mês, a escalada no conflito e as
concomitantes sanções elevaram riscos quanto à oferta de commodities em um contexto global de já
elevadas pressões inflacionárias. Nesse sentido, os principais bancos centrais elevaram o tom em relação
ao combate

à inflação e sinalizaram uma trajetória de redução de estímulo mais rápida, inclusive o Federal

Reserve (Banco Central Americano) decidiu subir a taxa de juros pela primeira vez desde 2018, levando ao
intervalo de 0,25% a 0,50% a.a .. Olhando para o mercado acionário americano, os índices apresentaram
uma ligeira recuperação comparada aos dois primeiros meses do ano. Em relação a Brasil não se pode
dizer que o primeiro trimestre do ano tenha sido ruim para a economia brasileira. A expectativa de alguns
analistas quanto a uma possível queda do PIB neste ano foi revisada para um crescimento positivo, ainda
que baixo. No Brasil, os ativos continuaram com performances positivas no mês, especialmente a renda
fixa, o real e a bolsa. O Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central Brasileiro, mais conhecido como
COPOM, assim como os demais bancos centrais mencionados anteriormente, também elevou os juros
local, elevou a Selic para 11,75% a.a., porém, tem sinalizado que o ciclo de aperto monetário pode estar
se aproximando de seu estágio final. Com isso, observamos na renda fixa queda de taxas em todos os
vencimentos, movimento este que beneficiou a parcela de marcação a mercado dos RPPS. O Real seguiu
apreciando em março em meio à continuidade de aumento dos preços das commodities. No respectivo
mês, o real se valorizou aproximadamente 7,81% frente ao dólar onde a cotação passou de R$5,15/US$
no início de março para patamar próximo a R$4,70/US$ no início de abril. Essa apreciação foi explicada,
em grande parte, pela continuidade da forte alta dos preços das commodities no mercado internacional,
elevação dos juros domésticos e ligeira redução do risco país. Março foi um mês positivo para a bolsa,
além de~rminar~os
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de riscos e de atenção, a evoluçã~ do programa n~cional de_vacinação contra a Covid-19 t:m sido positiva,
trazendo algum alento em relaçao ao combate a pandemia. O aumento de preocupaçao fiscal em ano
eleitoral, a necessidade de ancoragem inflacionária, a qualidade das propostas econômicas a serem
trazidas e posteriormente implementas por um eventual novo governo, são alguns dos pontos relevantes
que continuam merecendo um bom nível de atenção por aqui".
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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