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Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, 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.
A primeira pauta foi a política de investimentos, pois no dia 25 de novembro foi publicada a resolução
4963/2021, que dispõe sobre as aplicações financeiras, sendo assim o prazo para entrega foi adiado para
31 de março de 2022, deverá ser elaborada uma nova minuta obedecendo a resolução, no qual vamos
aguardar a empresa Gertorum nos encaminhar para fazermos os enquadramentos dos recursos, mas já
ficou decidido pelo comitê quanto a meta que passara de INPC + 5,75 para INPC +5,50, 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.
A pauta seguinte foi colocada pelo gestor sobre os credenciamentos bancários que deve ser feita
anualmente, foi entregue ao comitê os processos de requerimento nQ4020/2021 credenciamento Vince
Equites, nQ4121/2021 credenciamento Banrisul, nQ4122/2021 credenciamento Caixa e 4023/2021
credenciamento Banco do Brasil, foi disponibilizada digitalmente essa documentação na qual foi analisada
pelo comitê, após a verificação da documentação foi aprovado o credenciamentos das instituições citadas
pelo comitê de investimento para o ano de 2022, foi gerado pelo gestor um termo, no qual foi assinado
pelos membros do comitê. Quanto a analise da carteira do RPPS no mês de novembro foi bastante
satisfatório os rendimentos do mês, acumulando o montante de R$620.461,41 positivo, sendo assim nossa
carteira se encontra com rendimento positivo no ano. A orientação do comitê é de que os aportes sejam
feitos em IMA 85 e os resgates deverão ser feitos em COI, quanto a renda variável vamos manter como
está, pois não devemos realizar perda e orientamos que assim que o investimento em renda variável atinja
o valor que foi investido inicial seja retirado todo o valor e aplicado em um índice menos volátil. A
expectativa para 2022 é de uma piora no PIB e aumento da inflação, sendo assim devemos nos preparar
para mais um ano difícil se tratando de rentabilidades dos investimentos. Conforme o relatório Focus "As
estimativas para a inflação também sofreram piora. Segundo economistas consultados pelo BC, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ter alta de 10,18% este ano e de 5,02% em 2022. Na semana
passada, as projeções eram de IPCA de 10,15% e 5,00%, respectivamente. Os dados vêm sendo revisados
para cima constantemente e já chegam a 35 semanas de alta no caso das estimativas para 2021, e a 20
semanas nas de 2022". Isso tudo nos leva a um futuro de incertezas, sendo assim seguiremos
acompanhando o cenano político e econômico diariamente, caso necessano nos reururao
extraordinariamente para tomada de decisões. Vai ser solicitada para o presidente do conselho a
participação para Débora Duarte e Renata Peres no curso "Expectativas 2022: Investimento e Metas em
ano Eleitoral" e para reunião do comitê, a ser realizados nos dias 15 e 16 de dezembro do corrente, pela
empresa Gestorum em Porto Alegre.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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