REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 64
Em dezessete de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, no Prédio da Prefeitura de Palmares do Sul,
na sala de licitação e sindicância, sito a Rua Nossa Senhora Navegantes, 442, Centro, Palmares do Sul
– RS, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social dos servidores de Palmares do Sul, com a presença dos conselheiros titulares, Tatiana
Velho Guerra Cunha, Daiana de Jesus Rocha, Adriana Alves, e o Gestor de Investimentos do RPPS,
Felipe Martins Cunha, para reunião ordinária do Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores de Palmares do Sul – RPPS, presente o Representante da
Empresa Referência. Após cumprimentar todos cordialmente, passou-se a palavra ao Srº João
Representante da Empresa Referência que iniciou com a explanação de que o mês de abril a
rentabilidade foi a mais baixa até o momento, onde obteve-se rentabilidade mensal de R$150,592,60
tendo como acumulada 3,21%. Com isso, mencionou o Srº João que devemos ainda manter muita cautela
devendo os aportes serem feitos nos fundos IRF-M 1 e no FUNDO CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS
FI RENDA FIXA LP, bem como os resgates deverão ser feitos dos fundos IRF-M1. Assim a carteira
ficará mais protegida, pois tudo indica ser um ano bem difícil e com baixas expectativas de bater meta
atuarial. Salientou-se também que haverá perspectiva de realocações dos recursos dos IMAS para os
IRF-M1 O objetivo é reduzir perdas, e aguardar para ver como vai se dar o cenário político, porque a
expectativa vai ser o de isolar os investimentos e ariscar menos. O Srº João, ainda, mencionou que houve
novos enquadramentos no que tange a Política de Investimentos, pois com a Nova resolução deve
acontecer um novo reenquadramento para que não se venha a sofrer penalidades de apontamento. Nada
mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme,
vai datada e assinada pelos membros presentes, e por mim, Tatiana Velho Guerra Cunha, que secretariei
os trabalhos.
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