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Aos dezenove do mês de janeiro do ano de 2022, às 8:00h, sito à Av. Eloy Chaves, 956, Sala 503,
centro, em Três Lagoas/MS, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos,
devidamente nomeados pela Portaria nº 03/2021, o Diretor Administrativo-Financeiro, o
representante do Conselho de Administração do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA e do Instituto TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA, respectivamente, Srs. Dirceu Garcia de Oliveira Junior, Clécius Abrahão Ataíde,
Fabricio de Moura Santos e Rafaela Nicole do Prado. O Presidente declarou instaurada a reunião
ordinária apresentando: 1) as autorização de aplicação e resgate nº 029/2021 a 032/2021; 2) o
detalhamento da Carteira de Investimentos, devidamente atualizada até o dia 18 de janeiro de 2022;
e, 3) o relatório mensal da carteira de investimentos relativo ao mês de dezembro/2021. A ordem do
dia iniciou-se com a análise do desempenho da carteira de investimentos do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA; foram constatados ganhos em dezembro no montante R$ 1.672.345,01 (1,19%);
considerando que o IPCA foi de (0,73%), não foi possível cumprir a meta atuarial determinada para
mês (1,22%). Verificou-se retorno positivo de (0,66%) nas tradicionais aplicações de renda fixa,
compostos majoritariamente por fundos de investimentos em títulos públicos; as aplicações em
renda variável, por suas vezes, apresentaram performance superior (2,74%), puxadas pela
valorização no índice; as aplicações no exterior apresentaram performance positiva (1,45%). Com o
resultado positivo no mês, a rentabilidade obtida no ano (-0,59%) é insuficiente para promover o
cumprimento da meta atuarial medida até o mês de referência (16,02%). Ato seguinte, passou-se à
análise dos fatores de influência da carteira no interstício entre a realização da última reunião a até
data presente. Tivemos uma semana mais tranquila para a bolsa de valores e câmbio, já que ambos
apresentaram valorização. O real encerrou a semana com cotação do dólar a R$ 5,53. Além disso, a
bolsa também mostrou recuperação ao fechar a semana com alta de 4,1% e quase 107 mil pontos.
Tivemos a divulgação do IPCA de dezembro, o qual variou 0,73%, estando acima das expectativas.
Como resultado, o índice alcançou 10,06% em 2021, a maior alta desde 2015. O INPC também
acelerou 0,73% em dezembro, com avanço de 10,16% em 2021. Também tivemos a divulgação do
desempenho do setor de serviços no mês de novembro, que atingiu 2,4%, acima do que se era
esperado. Os servidores públicos continuaram pressionando o governo para que haja aumento nos
salários, porém não há mais espaço dentro do teto constitucional de gastos. Além do aumento do
preço das commodities, o preço do minério de ferro também subiu em vários lugares do mundo por
conta das fortes chuvas emMinas Gerais que causaram suspensão das atividades das mineradoras. O
presidente do Fed informou que o país não demanda mais política monetária acomodatícia. Além
disso, o balanço patrimonial do Fed deve diminuir aceleradamente, como resultado, houve alívio aos
mercados e enfraquecimento do dólar em âmbito global e alta das bolsas. Nos EUA, a inflação ao
consumidor encerrou o ano com alta de 7,0%, o valor mais alto desde 1982. Na China, a inflação ao
consumidor registrou alta de 1,5% e a inflação ao produtor registrou 10,3%, ambos abaixo dos
valores esperados pelo consenso. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a
projeção aumentou de 5,03% para 5,09% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de
3,36% para 3,40%. Para 2024, as estimativas se mantiveram em 3,00%. Para 2025, as projeções
ficaram em 3,00%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) subiu de 0,28% para 0,29% em
2022. Para 2023, a estimativa aumentou de 1,70% para 1,75%. Para 2024 a projeção se manteve em
2,00%, e para 2025, a projeção também se manteve em 2,00%. Para a taxa de câmbio em 2022, o
valor se manteve em R$5,60. Para 2023, a projeção aumentou de R$5,45 para R$ 5,46. Para o ano de
2024, a projeção aumentou R$ 5,39 para R$ 5,40 e para 2025 a projeção se manteve em 5,40%. Para



a taxa Selic em 2022, a projeção se manteve em 11,75%. No ano seguinte, a projeção manteve a
mesma para 8,00%. Em 2024 e 2025, as projeções também se mantiveram em 7,00%. No Brasil, os
destaques dessa semana serão para a divulgação do IBC-BR referente ao mês de novembro, o qual
possui expectativa de ganho de 0,65%. O IGP-10 de janeiro será divulgada nesta segunda feira (17), a
projeção do índice é de queda (-0,5%). A China irá divulgar nessa semana o PIB do 4º trimestre de
2021, além da taxa de desemprego, produção industrial acumulada durante ano passado e outros
dados de atividade econômica. Na zona euro teremos a divulgação dos dados da inflação no mês de
dezembro. O mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais
arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter, sem ainda desenhar um
horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.Em relação às aplicações dos
RPPS, a Assessoria de Investimentos Crédito & Mercado recomenda a adoção das seguintes
estratégias: mantemos nossa recomendação de adotar cautela nos investimentos e
acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Mantemos a sugestão para que os recursos
necessários para fazer frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos
voláteis (CDI, IRF-M1, IDkA IPCA 2A). Para o IMA-B que é formado por títulos públicos indexados à
inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs
(Notas do Tesouro Nacional - Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), não estamos
recomendando o aporte no segmento, com a estratégia de alocação em 5%, sendo indicado para os
RPPS que possuem porcentagem igual ou maior, aos que possuírem porcentagem inferior a 5%,
recomendamos a não movimentação no segmento. Para aqueles que enxergam uma oportunidade
de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a
tomada da decisão. À vista de tais constatações, decidiram os membros do Comitê de Investimentos,
por unanimidade, em: 1) autorizar o Gestor a resgatar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em
renda fixa, do fundo de investimentos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP; 2)
autorizar o Gestor a resgatar R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do fundo de
investimentos BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP; 3) autorizar o Gestor a
aplicar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em renda fixa, no fundo de investimentos
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP; e, 4) manter inalteradas as
demais aplicações. Assim, às 09:54h, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião
ordinária, da qual eu, Rafaela Nicole do Prado, Secretária do Comitê de Investimentos, lavrei a
presente ata, que vai assinada pelos demais membros presentes.
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