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Aos quinze dias do mês de abril 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 do mês março até o dia de hoje (15 de abril de 2020), verificamos
uma queda brusca nos rendimentos devido à crise mundial que estamos passando. Conforme orientação
da nossa assessoria Gestorum, fomos orientados a esperar e não mexer na carteira no momento, pois,
deverá haver uma recuperação a médio e longo prazo na renda variável. A decisão dos membros do Comite
Renata Peres e Jair Hass, foi por imediatamente no dia de hoje retirar todos os recursos que estão em
renda variável e realocar em CDI, visando minimizar a perda que já tivemos, pois acreditamos que se
ficarmos poderemos perder todo o valor investido. A decisão da Debora Duarte foi por manter a carteira
como está até o próximo dia de 17 de abril de 2020, assim esperando uma recuperação da bolsa em função
da flexibilização dos decretos estaduais, tão logo seja retirado todo o valor e realocado em CDI, índice de
baixa volatiiidade. A orientação dos membros do comitê é que os resgates para folha de pagamento e
encargos seja feito em IMAB e IMAB 5 e novos aportes em CDI que é um índice. Também orientamos
diminuir as aplicações em índices IMAB e IMAB5, assim realocando um percentual desses recursos em CDI
até o limite máximos permitido por lei, sendo o índice mais seguro e de baixa volatilidade.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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