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Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, 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.
O Gestor fez o relato ao comitê, do curso que ele participou "Giro de investimento da ABIPEM", onde fez
um resumo para o comitê dos principais assuntos abordados: Os investimentos dos RPPS em Bancos
Privados no RS a partir da Decisão TP-0177/2021 do TCE/RS, A Responsabilidade dos Gestores, Comitês de
investimento e Conselheiros na escolha dos Ativos, Papel e limites da participação das Consultorias e
Assessorias na gestão dos recursos dos RPPS e Alertas de práticas indevidas na oferta de ativos e fundos de
investimento aos RPPS, Processo de seleção e Credenciamento de Instituições e Fundos e Controle de risco,
rentabilidade e diversificação.
Analisando a nossa carteira de investimento que setembro apresentou rendimento negativo, a orientação
do comitê juntamente com o gestor foi de realocar de IRFM 1 para COI o valor de R$2.SOO.OOO,OO, pois os
pré fixados tem apresentado rendimento baixo e assim vamos garantir maior segurança em nossa carteira
aumentando o percentual em COI, por se tratar de um índice de mais baixa volatilidade, os aportes deverão
ser aplicados em COI e os resgates deverão ser feitos de IRFM l. Quanto a renda variável a orientação do
comitê nesse momento é de manter a carteira como esta, pois se retirarmos agora vamos realizar perda. A
orientação do comitê é que assim que o investimento em renda variável atinja o valor que foi investido
inicial seja retirado todo o valor e aplicado em um índice menos volátil.
Seguiremos acompanhando o cenário político e econômico diariamente, caso necessário nos reuniremos
extraordinariamente para tomada de decisões.
Quanto a elaboração da política de investimento os membros do comitê Débora e Patrick, participarão do
curso sobre elaboração da política de investimento, realizado pela empresa Gestorum. Assim que estiver
pronta a minuta da política de investimento os membros do comitê se reunirão para elaboração final da
política de investimento, que depois deverá ser apresentada em reunião para o Conselho deliberativo.
Foi solicitada ao conselho deliberativo a participação dos 03 membros do comitê de investimento a
participação no XIX Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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