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Aos quinze dias do mês de junho 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.
Analisando a carteira do RPPS nos últimos meses verificamos que pelo terceiro mês consecutivo fechamos
com rentabilidade positiva, continuamos ainda longe de atingir a meta atuarial, mas já conseguimos
visualizar uma estabilidade e acreditamos que aos poucos a economia está retornando, com o avanço da
vacinação esperamos que em um futuro próximo comecemos a recuperar nossos investimentos, após
grande período de perdas. A decisão do comitê é mantermos a carteira de renda variável como esta, pois
encontrasse em elevação no dia de hoje a bolsa encontra-se 130.207,96 pontos e seguir sempre
acompanhando diariamente a situação econômica, havendo alguma mudança significativa o comitê se
reunira imediatamente para decisão de ações a serem tomadas, quanto as alocações a orientação é que
sejam feitas em índices conservadores de baixa volatilidade, como COI e os resgates em IRFM 1+. Com a
nova formação do conselho, nos colocamos a disposição para em uma reunião futura apresentarmos ao
conselho, para apresentar os membros do comitê e nosso trabalho.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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