SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPES/RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COMITÊ DE INVESTIMENTO

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS - TAPES/RS
LEI 3109 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

ATA N2001/2021
Realizado dia 13 de janeiro de 2021

Aos treze dias do mês de janeiro 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.
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O gestor fez um relato d~~rfôv)s mudanças que ocorreram n9'' novo DAIR,:também informou algumas
realocações que fez na carteira; col~ândo
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Analisando a carteira do RPPS nÓ último mês do ano de dois mil e vinte podemos verificar que foi um mês
de rentabilidade. positiva, com a maior rentabilidade do ano R$728.935,32. Analisando a nossa renda
variável, nosso investimento inicial em fevereiro de dois mil e vinte tinha sido o montante de
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos reais}, apesar de todas as dificuldades encontradas no ano forte
crise econômica, conseguim&s~bar. o ano com o montante em .renda variável de R$1.533.389,20, sendo
assim não realizamos perda ·e ~o_nseguimos. ·,re_giP~Çé}h/ryPS.Sd~vãlor investi~i~ndo alnda com algum
rendimento positivo no ano. de tlois mil e-vinte. A decisão do comitê é mantêrmos a carteira de renda
variável como esta, pois a bolsa segue com a pontuação _elevada, acompanhando diariamente a situação da
economia, havendo alguma mudança significativa o comitê se reunira imediatamente para decisão de
ações a serem tomadas. A meta de dois mil e vinte foi de 11,50% e a meta alcançada pelo nosso RPPS foi de
5, 72%, foi atingido 49,7?<ro d~ meta. A orientação do comitê é de alocações sejam feitas em índices
conservadores, conformttcfrfentâçã.~"~ª ~s~e,s~or/a, P:?i,~f~~º~ ín#ii::es de baixaorMBt~J.ilidade, assim podend.?
trazer uma maior segurança a qifteira,· sali.~nt_amos
'sempre obedecendo'tifltmites estabelecidos pela
política de investimento, .quanto aos· resgates verificar qual a melhor opção junto a assessoria da empresa
Gestcrum. Nossa carteira segue diversificada o que trás uma segurança para nosso comitê. Na próxima
reunião do conselho iremos apresentar aos ,conselheiros a situação em que se encontra os nossos
investimentos.
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Nad mais havendo a trater--deu-se por encerrada a reunião,.sendo lavrada.a presente Ata.
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Renata Rodrigues Peres
Coordenadora do Com~Í~ ..
CPF: 001.424.200-18
Certificação CPAlO -Anbima ':'
Validade: 21/05/2021
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Débora Duarte Barbosa
CPF: 005.983.600-85
""''certificação CPAlO,,- Anbim~
· . · · · Validade:" 2Ú03/2022 ,,
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Patrick Borba Cabeleira
CPF:033303020-62
Certifü:ação CP,Al0 - Anbima
,: Validade::09/05/2022

