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Aos dezesseis dias do mês de novembro 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.
Analisando a carteira do RPPS no último mês podemos verificar que foi um mês de rentabilidade negativa
em quase todos os índices, sendo assim a recomendação do comitê é por manter a carteira como se
encontra. A bolsa segue com uma pontuação elevada com flutuações, assim seguimos nossa orientação
de não deixar baixar de 85.000 pontos, caso aconteça essa queda o comitê deverá se reunir imediatamente
para decisão de 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. A orientação do comitê
é de alocações sejam feitas em índices conservadores, conforme orientação da assessoria, pois são índices
de baixa volatilidade, assim podendo trazer urna maior segurança a carteira, salientamos que sempre
obedecendo os limites estabelecidos pela política de investimento, quanto aos resgates verificar qual a
melhor opção junto a assessoria da empresa Gestorum. O comitê aprovou a minuta da política de
investimento, seguindo o limites: Renda fixa: FI 100% títulos públicos TN - art.7Q,1,b mínimo de 20, alvo
70 e máximo de 100, ETF - 100% títulos públicos TN - art.7Q,l,c, mínimo de 00, alvo 05 e máximo de 20,
FI Renda Fixa "referenciado" art.72,11I,a, mínimo de 00, alvo 05, máximo de 15, FI Renda Fixa - Geral art
72,IV,a, mínimo de 10, alvo 17 e máximo de 40. Renda variável: FI de Ações - Índices com no mínimo 50
ações - art. 82,I,a mínimo de 00, alvo de 03 e máximo de 05, assim segue nosso limites que devem ser
apresentados ao conselho municipal para deliberação da política de investimento.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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