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REUN IÃO DO COM IT Ê DE INVESTIM ENTO DO RPPS -TAPES/RS
LEI 310 9 DE 22 DE DEZEM BRO DE 2017

ATA N2009/2020
Realizado dia 10 de setem bro de 2020

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte, 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 e o Gestor Administrativo e Financeiro o servidor Claiton
Centena Hanel.
Ànalisando a carteira do RPPS no último mês

podemos verificar que não foi um mês de grande

lucratividade mas também não houve perdas significativas, sendo assim a recomendação do comitê é por
manter a carteira como se encontra, no final de setembro foi pago pelas administração municipal os
atrasados referente aos parcelamentos e déficit atuarial, esses valores foram corrigidos e atualizados com
devidos juros e correções. Esses valores que entraram foram aplicados em um índice de pouca volatilidade,
visando segurança para nossa carteira, esse Índice Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF, foi indicado pela
empresa de assessoria Gestorum. Foi comunicado pela Tesoureira que as guias do mês de setembro já
foram pagas encontrando-se todas as pendencias RPPS/ Prefeitura em dia. A bolsa segue com uma
pontuação elevada com pequenas flutuações, assim seguimos nossa orientação de não deixar baixar de
85.000 pontos, caso aconteça essa queda o comitê deverá se reunir imediatamente para decisãode ações
a serem tomadas. Orientamos que até o final do ano sendo recuperado o valor investido em Renda
variável, seja retirado e aplicado em outro índice mais seguro, pois devido as eleições municipais pode
haver alguma queda na bolsa. Ficou decido que as novas alocações sigam igual aos aportes dos atrasados,
em Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF e os resgates em IRFM e observar dia a dia o mercado para
possíveis novas mudanças, seguindo as orientações da assessoria.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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