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ATA N!!003/2020
Realizada dia 16 de março de 2020

Aos dezesseis dias do mês de março 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 análise da carteira do RPPS, no mês março até o dia de hoje, verificamos uma queda brusca nos
rendimentos devido à crise mundial que estamos passando a nível nacional e mundial. Conforme
orientação da nossa assessoria Gestorum, fomos orientados a esperar e não tomar nenhuma decisão
precipitada, pois em caso de resgate nesse momento iremos assumir a perde e deverá haver uma
recuperação a médio e longo prazo na renda variável. A decisão foi por manter a carteira como está até a
próxima reunião de comitê, outra decisão do conselho foi tão logo recuperarmos o valor perdido, realocar
esse valor aplicado em renda variável e realocar em um índice conservador com baixa volatilidade, assim
evitando futuras perdas. A orientação é que os resgates para folha de pagamento e encargos seja feito em
IMAB e novos aportes em CDI que é um índice mais seguro e de baixa volatilidade.
Foi comunicado pelo gestor que foi cancelada todas participações em treinamentos em virtude do decreto
municip<1I do COVID 19.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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