
  

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS 

                    

MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

DATA REUNIÃO 27/07/2022 

HORA INÍCIO 15:00h 

LOCAL Na sede do IPRESP – Reunião virtual  

PAUTA Conjuntura mundial, inflação doméstica, atividade local, juros 
Selic/DI e comodites -  cenários econômicos que impactaram o 
resultado do mês de junho/2022. 

PARTICIPANTES Denise Heimoski, Rosani Cesário Pereira, Silvana Dallagnol e Pery 
de Oliveira Neto. 

 

DELIBERAÇÕES 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00h, via reunião 
virtual na plataforma zoom, reuniram-se em sessão ordinária, os conselheiros devidamente 
nomeados através do Decreto 389/2022, os presentes a sra. Rosani Cesário Pereira como 
Presidente do IPRESP, a sra. Silvana Dallagnol e a sra. Denise Heimoski, ambas como membros 
do Comitê de Investimentos, além do consultor de investimentos Pery de Oliveira Neto, da 
empresa Mosaico Consultoria. Na apresentação do Consultor, que participou da reunião de forma 
remota, através da plataforma Zoom. O Consultor discorreu acerca de alguns temas relevantes 
que ocorreram no mês de junho e basicamente sobre os seguintes assuntos – conjuntura mundial, 
inflação doméstica, atividade local, juros Selic/DI e comodites. No mês de junho os ativos de risco 
tiveram mais uma rodada de perdas, e o que diferencia este mês com o que já foi conversado em 
vários encontros do comitê de investimentos é o fechamento da taxa de juros dos países 
desenvolvidos e quedas nos preços de comotides importantes, como minério de ferro. O 
Consultor também explicou que os mercados vivem de narrativas e a narrativa agora passou do 
medo da inflação para o receio de uma recessão global. Tal mudança, segundo ele, é justificada 
pelos dados recentes da economia norte-americana e na Europa, que apontam para uma 
desaceleração da economia mundial. O Consultor também explicou que a inflação mundial, por 
custos e por demanda, ocorre por basicamente 3 fatores, sendo o efeito da pandemia (Covid-19), 
que ainda assola o mundo, e alguns países adotam política de tolerância zero contra o vírus, 
como é o caso da China, que vem decretando lockdowns em cidades populosas e polos de 
tecnologias, o que mantém a deterioração da cadeia logística do mundo todo, com contêiner 
parados em portos por semanas (gerando inflação de custos, já que o frete tem seu preço 
elevado). Da guerra entre Rússia e Ucrânia (inflação de custos), que parece longe de acabar e 
por fim a forte demanda vindo pelo aquecimento econômico dos EUA, gerado por fortes incentivos 
fiscais e monetários nos últimos anos e acentuadamente no período da pandemia. Foi 
apresentado um gráfico ilustrando a evolução dos novos casos em algumas regiões do mundo e 
a Europa tem mostrado forte número de contágios, no entanto ao considerar a evolução de óbitos 
por Covid-19 o ritmo é bastante inferir, ou seja, o contágio tem aumentado, mas o impacto em 
novas mortes não é acompanhado com a mesma intensidade. A inflação medida pelo IPCA no 
mês de junho foi de 0,67%, acumulando alta de 11,89% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos 
do IPCA apresentaram altas, quando comparados ao do mês anterior. Já a inflação medida pelo 
IGP-M a alta foi de 0,59% levemente acima da alta apresentada no mês de maio (0,52%) e 
acumula nos últimos 12 meses alta de 10,70%. Com relação ao saldo de empregos gerados no 
país através da amostra do CAGED, fechado em maio, foi positivo em 270 mil, que foi a diferença 
entre 1,96 milhões de admissões contra 1,68 milhões de demissões no período. No ano o saldo 
é positivo de 1,05 milhões de empregos gerados. O Consultor explorou o resultado da última 
reunião do COPOM, a qual elevou a taxa SELIC em 0,50%, passando de 12,75% ao ano para 
13,25% ao ano, contratando mais um ajuste de 0,50% na próxima reunião, que deve ocorrer em 
agosto. Depois de apresentar gráficos de preços de várias comodites, que tiveram quedas 
relevantes nos últimos pregoes, foi apresentado o fechamento no mês dos principais indicadores 
econômicos, conforme tabela abaixo: 
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Diante do exposto, o retorno dos investimentos do IPRESP apresentou o seguinte resultado: 
 

  
 
A meta atuarial no mês de junho foi de 1,07%: 
 

  
 
O retorno médio dos fundos de investimentos no segmento de renda fixa foi de + 0,91%, conforme 
ilustra a figura abaixo: 
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O consultor foi questionado pela Sra. Silvana Dallagnol se as alocações atuais do IPRESP estão 
em linha com a tendência apresentada para os próximos meses e a Diretora Financeira do 
IPRESP, a Sra. Denise Heimoski reforçou o questionamento complementando se esta possível 
desaceleração econômica pode impactar o portfólio atual do Instituto no curto prazo. 
Prontamente o Consultor informou que acredita que os mercados só irão melhorar 
estruturalmente, ou seja, essa tendência negativa dos ativos de risco só irá se inverter, quando 
tivermos uma visibilidade clara de que a inflação fez o seu pico, os bancos centrais têm condições 
de encerrar o seu ciclo de ajuste monetário (alta de juros), e teremos uma noção mais clara de 
qual o tamanho, duração e extensão desta desaceleração econômica. O Consultor reforçou a 
sugestão de aplicação em fundos atrelados ao CDI, já que a SELIC deverá continuar em alta por 
um bom tempo. A gestora de Recursos e Presidente do IPRESP, sra. Rosani Cesário, relatou 
aos presentes que foi aberta a conta corrente na Coop. SICREDI credenciada no mês de 
junho/2022 e que a instituição já recebeu recursos financeiros do RPPS para gerir na ordem de 
R$ 10 mi, mais especificamente no fundo SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP, resgatado 
do fundo BB PERFIL, valor este aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 
22/06/2022. Ainda com a palavra, a Presidente apresentou o Parecer Técnico do Comitê de 
Investimentos referente ao mês de junho de 2022, o qual foi aprovado por todos os presentes por 
unanimidade. Por fim, a sra. Rosani informou que o DAIR referente ao mês de junho foi enviado 
ao CADPREV e que não há itens atrasados no CRP, que vence em dezembro de 2022. Nada 
mais havendo a tratar deu se por encerrada a reunião. 
 

 
 
 

 
Balneário Piçarras, 27 de julho de 2022. 

 
 
 

Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro 
Membro do Comitê de Investimentos 

Diretora Financeiro e Administrativo do IPRESP 
 
 
 
 

Rosani Cesário Pereira 
Membro do Comitê de Investimentos 

Presidente do IPRESP 
 
 
 
 

Silvana Dallagnol 
Membro Comitê de Investimentos 

Presidente do Conselho Fiscal 
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