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Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 Centeno Hanel.
Após uma analise da carteira do RPPS no mês de janeiro de 2020, não conseguimos atingir meta ficamos
com 05281% contra uma meta atuarial de 0,6577%, assim obtivemos uma efetividade de 80,28%,
orientamos que as relocações os resgates para folha de pagamento e suas devidas obrigações sejam feitos
em índices IRFM 1 e IMAB5 e as novas alocações em IRMl +, vamos realocar até 5% do nosso patrimônio
em renda variável (IBOVESPA e dividendos), pois como já orientado pela nossa consultoria de
investimentos é uma ano onde deveremos ariscar um pouco mais em busca de alcançar a meta, assim
seguimos acompanhando o cenário político e econômico do país.
Foi comunicado pelo gestor que ficou aprovado para os 03 membros do comitê de investimento a
participação nas reuniões mensais de comitê realizadas pela empresa Gestor Um no ano de 2020, quando
houver algum treinamento que contribua para aperfeiçoamento e conhecimento do comitê, será
solicitado através de memorando ao presidente do conselho. Os membros do comitê se colocaram a
disposição para quando solicitados participarem das reuniões do conselho, para esclarecimento quanto
aos investimentos que estão sendo realizados.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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