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ATA N!!00S/2020
Realizada dia 12 de maio de 2020

Aos doze dias do mês de maio 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.
O gestor informou que encaminhou a ata de abril a empresa de assessoria Gestorum, para uma análise e
parecer deles, no qual responderam que tem uma posição contrária ao comitê, pois não se deve mudar a
posição da carteira no momento para não realizar perdas. O gestor informou que a decisão dele foi por
manter a carteira como estar e permanecer em renda variável, posição contrária a orientação do comitê.
Após uma análise da carteira do RPPS do mês abril até o dia de hoje (12 de maio de 2020), verificamos
uma pequena melhora nos índices de renda variável, assim a orientação do comitê foi por manter a
carteira e as novas alocações colocar em IRFM 1 e os resgates em índices IMA e observar dia a dia o
rnercado'para possíveis novas mudanças, seguindo as orientações da assessoria. Foi salientado que o valor
dos repasses para investimentos diminuiu, assim ficando um valor menor para investir, pois o município
não esta pagando o déficit e nem os parcelamentos com o FMP. As eleições para gestor e membros do
comitê acontecera na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com previsão para
dia 02 de junho de 2020.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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