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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – COMINVEST/IPMB 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 
nove horas, se reuniram na sede do IPMB, sito à Av. Almirante Barroso nº 
2070, bairro do Marco, em Belém, os membros do Comitê de Investimentos do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – 
COMINVEST/IPMB: Cleize Maria Lourinho da Costa, Darlindo Monteiro Brabo, 
Fernando Alex Silva da Costa, Sheila Patrícia Sá de Moura Costa, Celeste 
Santos de Castro Membro/Secretária e Manoel Fernando Dourado Leite – 
Coordenador do Comitê, juntamente com os representantes da Empresa 
Mosaico Consultoria Sr. Pery (on-line) e Sr. Cantuária. O Coordenador 
agradeceu a presença de todos e passou ao atendimento da pauta do dia: 1)- 
Leitura da Ata da reunião anterior; 2) Apresentação da Minuta da Política de 
Investimentos para 2023; 3)- Apresentação do Cenário Econômico Global; 4)-
Apresentação dos resultados da Carteira do IPMB; 5) Patrimônio Líquido do 
Fundo Previdenciário. O Coordenador deu início a reunião com a leitura da Ata 
da reunião anterior. Dando continuidade, senhor Cantuária apresentou a 
Minuta da Política de Investimentos para 2023 do IPMB. Os Membros do 
COMINVEST irão realizar análise e as possíveis alterações para posterior 
aprovação. Logo em seguida, foi apresentado o cenário internacional, a 
dinâmica inflacionária norte-americana e as ações do Banco Central Americano 
(FED) para desacelerar os níveis de preços continuaram ditando a dinâmica 
dos ativos. Os dados de emprego de setembro mostraram um mercado de 
trabalho ainda forte, apresentando queda no nível de desemprego e 
manutenção dos elevados níveis de salários. Além disso, a leitura acima das 
expectativas do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro e uma 
resiliência dos núcleos reforçou ainda mais o cenário de juros mais altos, 
concretizando a alta de 75 bps no FED Funds no início de novembro, levando a 
taxa para 3,75%. Para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado 
Aberto (FOMC), vislumbra cenário ainda aberto sobre a magnitude da alta, 
porém, pelo que tudo indica, a autoridade monetária pretende desacelerar o 
ritmo de aperto, aumentando a probabilidade de 50 bps. Os eventos políticos 
da China também impactaram fortemente o mercado, elevando a volatilidade 
dos ativos. Enquanto que no cenário nacional, o mês de outubro foi marcado 
por dados de produção industrial e de vendas no varejo que mostraram um 
arrefecimento da atividade econômica no Brasil e uma heterogeneidade entre 
setores. O que estamos vendo são os efeitos da política monetária restritiva, 
que age de forma defasada, freando a demanda de produtos mais 
dependentes de crédito. Como ainda existem efeitos do aperto monetário a 
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serem sentidos na economia real, espera-se um quarto trimestre de atividade 
mais fraca. Além da política monetária restritiva no Brasil e no mundo, todo o 
movimento de desaceleração global e as incertezas sobre o panorama 
econômico mundial também contaminam o cenário econômico brasileiro. 
Apesar disso, temos notado a melhora na dinâmica de alguns componentes da 
inflação e da produção, fruto da normalização gradual das cadeias de oferta, o 
que aliado a um mercado de trabalho aquecido, vem auxiliando na 
recomposição de renda local e consequentemente estimulando o consumo. 
Essa retomada além do esperado do mercado de trabalho, que segue 
acelerando, apesar de em um nível menos pujante, tem contraposto os efeitos 
de política monetária durante o ano de 2022, porém sua dinâmica é bastante 
incerta para o próximo ano. A visão do mercado é que o Banco Central 
continuará mantendo um tom cauteloso em torno de possíveis cortes de juros, 
principalmente para manter as expectativas de inflação ancoradas. Para 
alcançar a convergência da inflação dentro da meta para os próximos anos, o 
mercado acredita que o COPOM irá manter o atual nível de juros até o primeiro 
semestre de 2023, quando deve passar a dar mais peso para a inflação do ano 
de 2024. Como há um consenso em torno das decisões de política monetária 
para os próximos meses, o que ditou o comportamento do mercado de juros no 
mês, com exceção da primeira e última semana que foram guiadas por fatores 
eleitorais e o ambiente internacional. Mudando de assunto, a carteira de 
investimentos do IPMB está segregada entre os segmentos de renda fixa e 
renda variável, sendo 95,75 % e 4,25 %, respectivamente; não ultrapassando, 
portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN n°4.963/2021 para o 
segmento de renda variável. Em seguida foi apresentado o fechamento da 
carteira no mês de outubro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade 
para resgate, sua carência, o saldo no final de outubro, a participação do fundo 
previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos de investimentos, a 
quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação 
sobre o patrimônio líquido do IPMB e o seu enquadramento de acordo com a 
Resolução CMN n° 4963, de 25 de novembro de 2021 e a Política de 
Investimento. Também foi mostrada a distribuição por segmento, por 
artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o 
retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos 
seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as 
movimentações de aplicações e resgates no mês de outubro, o saldo atual, o 
retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP 
(98,03%) entre elas e o VaR (0,43%), a evolução patrimonial do IPMB, os 
dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do 
IPMB de 1,10% (acumulada no ano de 8,85%) e da meta atuarial de 0,98% 
(acumulada no ano de 9,03%). O CDI, que serve como referência para 
aplicações de renda fixa no período, rendeu 1,02% no mês e 11,52% nos 
últimos 12 meses. Por fim, o Coordenador informou que o Patrimônio Líquido 
do Plano Previdenciário, fechou no mês de Outubro em R$ 620.062.880,15  
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(Seiscentos e vinte milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e 
quinze centavos). Logo após, deu por encerrada a presente reunião, sendo 
esta Ata transcrita, lida e assinada por todos os membros do COMINVEST. 
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