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LEI 3109 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

ATA Nº012/2019
Realizada dia17de dezembro de 2019

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, 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 n°. 656/2018 e n°712/2019 e o Gestor Administrativo e
Financeiro o servidor Claiton Centeno Hanel.
Após avaliar a carteira do RPPS que no mês de novembro que teve um rendimento negativo no mês de
0,43%, devido aos acontecimentos da economia do pais, como a aprovação da Reforma da Previdência,
fazendo a rentabilidade dos IMAS caírem, apesar desse mês negativo, isso não afetou nossa meta atuarial
que até o mês de novembro esta em 10,51%, contra uma meta atuarial acumulada de 8,64%, sendo assimjá
garantimos a meta atuarial para o ano de 2019, orientamos que os resgates para folha de pagamento e
suas devidas obrigações sejam feitos em índice IMA B e as novas alocações em CDI, pois como nossa
rentabilidade vem acima da meta atuarial vamos preservar o ganho da nossa carteira. Nossa carteira de
investimentos encontra -se conservadora, mas diversificada. Seguimos acompanhando o cenário político e
econômico do pais, caso havendo alguma mudança, orientaremos novas alocações ou realocações.
O comitê solicitara a participação no mês de dezembro da reunião de comitê da empresa Gestor Um, que
terá economistas convidados explanando sobre o encerramento do ano de 2019.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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