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Aos dezessete dias do mês de janeiro 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.
Fizemos uma analise da carteira de investimento no ano de 2021, que fechou com a rentabilidade de
R$580.850,65, rentabilidade acumulada de 1,3169%, contra uma meta atuaria acumulada de 16,4932%.
Iniciamos o ano com o saldo de R$ 38.152.672,35 e encerramos em 31 de dezembro com o montante de
R$42.931.012,50. Os meses de 2021 que tiveram rendimentos negativos foram os meses de janeiro,
fevereiro, julho, agosto e o pior mês foi outubro de 2021. Analisando o INPC que é o índice que usamos
como parâmetro para nossa meta atuarial {INPC +5,75), fechou o ano em 10,102%. Nos últimos anos nunca
tínhamos alcançado um índice tão elevado, pois em 2020 foi de 5,4473%, 2019 de 4,4816% e 2018 de
3,4340, analisando esses índices vimos a dificuldade de alcançar a meta atuarial. Fazendo uma analise na
economia do ano de 2021, chegamos a conclusão que o que era esperado foi muito distante da realidade
que nos foi apresentada, pois a esperada retomada pós-pandemia veio aos trancas e barrancos, e a
inflação, que não estava nos planos, dominou a vida econômica dos brasileiros. O ano de 2021 foi um
turbilhão na economia.
"Entre idas e vindas de programas de auxílio, crises institucionais, tentativas de mudanças nas regras para
as contas públicas e preços em disparada, o otimismo com a recuperação pós-crise da pandemia deu lugar
à tensão - e a muitos desencontros entre o que se esperava quando o ano começou, e o que de fato
aconteceu.
Todos os anos, economistas dentro e fora do governo fazem estimativas para o desempenho da economia
brasileira. O objetivo é balizar a tomada de decisões ao longo do ano, por isso elas vão sendo ajustadas
conforme surgem novos dados. É natural, portanto, que algumas previsões feitas em janeiro se confirmem,
enquanto muitas outras se mostrem tiros n'água. E 2021 não fugiu à regra.
Assim, quando 2021 começou, depois de um 2020 de crise, a expectativa de grande parte dos
economistas era de um ano de crescimento tímido, com uma recuperação lenta - uma vez que a pandemia
já dava mostras de que se arrastaria ainda ao longo de vários· meses, prejudicando a retomada dos
negócios. Notícias ruins para os quase 14 milhões de brasileiros que viraram o ano desempregados, e com baixas
perspectivas de melhora. Com renda já reduzida, as famílias também já viam a inflação crescente corroendo o poder de
compra. Mas poucos imaginavam até onde ela chegaria, obrigando brasileiros a cortarem uma série de itens da cesta
de compras". Todas as expectativas para 2021 ficaram muito abaixo do esperado. No inicio de 2021 as expectativas
para o Dolar era de R$5,00 e fechou em R$5,66, a inflação era esperada na casa de 3,5% e fechou em 10,06%, o IGPM
era de 4,5 e fechou em 17,78%, a SELIC em torno de 3% era a projeção contra uma realidade de 9,25, a previsão era
que o IBOVESPA alcançaria 130.000 pontos e fechou com 104.822,44 pontos. Estamos mostrando essas previsões e
realização para tentar demonstrar o que ocorreu na nossa carteira de investimento no ano de 2021, pois todas as
ações da economia impactam diretamente nos rendimentos diários.
A orientação do comitê é de que os aportes sejam feitos em CDI e os resgates também deverão ser feitos
em CDI, quanto a renda variável vamos manter como está, pois não devemos realizar perda .A expectativa

para 2022 do mercado financeiro é que a economia vai crescer 0,36%, estas informações constam no
boletim Focus. "Os analistas divergem se o número vai ser um pouco negativo ou um pouco positivo, mas
todos concordam que, no azul ou no vermelho,
consequência, o mercado de trabalho tende a
devagar e a geração de vagas formais mais fraca.
as moedas de outros países - deve ter um
inconstante), reagindo

o desempenho deve ficar muito próximo de zero. Como
perder ímpeto, com a taxa de desemprego caindo mais
Já o câmbio - relação entre o valor da moeda brasileira e
ano bastante volátil (isto é, deve variar bastante, ser

à corrida eleitoral e à provável alta de juros para conter a inflação nos mercados

desenvolvidos.
Esse movimento tende a atrair investimentos principalmente aos Estados Unidos, enfraquecendo as
moedas de países emergentes, como o Brasil, e já há quem aposte em um dólar encostando nos R$ 6 ao
longo do próximo ano.
Nas contas públicas, a arrecadação de impostos deve perder força, enquanto o custo da dívida pública
tende a continuar em alta, devido ao aumento dos juros.
E para coroar esse cenário desfavorável, a economia mundial pode perder força, com destaque para a
China, principal parceira comercial do Brasil". Portanto seguimos acompanhando o cenário econômico e
político diariamente para tomar nossas decisões, seguindo com nossa carteira de investimento em um
modelo conservador mas também com diversificação dos índices.
Quanto a política de investimento ficou decidido pelo comitê quanto a meta que passara de INPC + 5,75
para INPC +5,25, devido ao segundo ano consecutivo sem atingir meta, vamos ter que nos readequar a essa
nova realidade que tem apresentado o cenário econômico e político do país, outra decisão do comitê é que
para o ano de 2022 ainda fica vedado os investimentos em bancos privados, vamos verificar como vai se
comportar esse novo mercado no RS no próximo ano, para sim no ano de 2023 abrir esse novo nicho para
nossos investimentos, outra vedação é de credito consignado, pois com a nova resolução os RPPS poderiam
ofertar credito consignado, mas fica vedado para nosso RPPS essa modalidade de consignado. Quanto aos
limites de alocações dos recursos ficou decidido que em renda fixa: Fundo renda fixa 100 TP -Art. 7º, 1, b,
limites: mínimo de 40%, alvo 50% e máximo de 100%; Renda Fixa conforme CVM - art.7º, Ili, a limites:
mínimo de 0%, alvo 40% e máximo de 60%. Renda variável: FI de Ações CVM -Art. 8º, 1 mínimo de 0%, alvo
5% e máximo de 10%; FI Ações BDR - Nível I Art. 9º, Ili mínimo de 0%, alvo 0% e máximo de 5% e Fundos
Multimercado Art. 10, 1 mínimo de 0%, alvo 5% e máximo de 10%. O gestor verificara com o presidente do
conselho a melhor data para apresentação da política de investimento para deliberação do conselho.
As fontes consultadas paras as informações que consta em ata são: https://agenciabrasil.ebc.com.br/,
https://www .cn n brasil .com. br/, https://gl.globo.com/econom ia/noticia, https://i nvestnews.com. br/eco no
mia/economia-do-brasil-em-2022/, https://www.bbc.com/portuguese, https://www.bcb.gov.br/
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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