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Realizada dia 06 de janeiro de 2020

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na sala do Fundo de Previdência, reuniram-se os
servidores Débora Duarte, Jair Eusébio Rauber Haas e Renata Rodrigues Peres, membros do comitê de
investimento, conforme Portarias nº. 656/2018 e nº712/2019 e o Gestor Administrativo e Financeiro o
servidor Claiton Centena Hanel.
Após uma analise da carteira do RPPS no ano de 2019, obtivemos a rentabilidade de 11,48%, contra uma
meta atuaria de 10,48%, sendo assim efetivamos nossa rentabilidade anual em 109,5009%, foi um ano no
qual no seu início não era esperado alcançar meta, mas que ao longo do ano com o desempenho positivo
dos IMAS, nos proporcionou um excelente resultado, apesar de no mes de novembro ter sido negativo,
conseguimos alcançar os objetivos propostos. Portanto a carteira do RPPS alcançou a meta atuarial para
o ano de 2019, com uma rentabilidade satisfatória, orientamos que os resgates para folha de pagamento
e suas devidas obrigações sejam feitos em índice IMA B e as novas alocações em CDI, pois como se trata
do primeiro mês do anos precisamos aguardar e fazer uma análise do cenário político e econômico do pais
para investirmos em novos fundos, até mesmo estamos analisando a possibilidade de entrarmos em renda
variável, conforme os limites da nossa política de investimento. Nossa carteira de investimentos encontra
-se conservadora, mas diversificada. Seguimos acompanhando o cenário político e econômico do país. O
gestor apresentou os credenciamentos dos bancos através dos processos 030/2020 Caixa, 031/2020 Banco
do Brasil e 032/2020 Banrisul que consta com toda a documentação exigida pela legislação e deverá passar
pelo Conselho Deliberativo para sua aprovação.
O comitê solicitara a participação no mês de janeiro de 2020 no treinamento sobre confecções de carteira
e a tradicional reunião de comitê mensal.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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