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Aos quatorzes dias do mês de julho 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 Patrick fez um relato da reunião de comitê que aconteceu na manhã de hoje, conforme o aumento da
taxa de juros, isso ocasionou que as aplicações não renderam o esperado, pois os índices atrelados ao juros
não renderam. O cenário atual é estável, mas com um prospecto de investigações, CPI, isso pode levar ao
um pedido de impeachment e isso terá um impacto significativo na queda dos índices. Portanto seguimos
acompanhando o cenário econômico e político para tomada de decisões futuras.
Analisando a carteira do RPPS no mês de junho fechamos com rentabilidade positiva, continuamos ainda
longe de atingir a meta atuarial, mas buscando estabilidade mês a mês para amenizar as grande perdas que
tivemos. 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 128.310 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.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata.
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