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Ata no 0004 - Quarta Reunião do Comitê de lnvestimento

Aos vinte e nove dias do mês junho de dois mil e dezessete, às oito
horas, reuniram-se os membros do comitê de investimento do
RPPS de Chopinzinho. Se fizeram presentes os membros Neide
Marinêz Caldato, Nara Lucia Bonasina Scabeni, Fernando
Gressana e André Luís Budine, reunião esta com a participação do
Comitê Gestor, se fizeram presentes o presidente do conselho,
Jovani Martins e os conselheiros Neide Marinêz Caldato, Marilde
Antonia Téo, Paulo Cesar Romite, Nara Lucia Bonasina Scabeni e a
diretora previdenciária Lourdes Bonotto, contou ainda com a
presença dos representantes da Caixa Econômica Federal Sr.
Clovis Treib e Sra. Josecler para apresentarem a carteira sugerida
para alocação dos recursos do RPPS. O Sr. Clóvis fez a
explanação dos produtos da CEF para o RPPS relatando que eles
tem uma carteira com vários fundos reconhecidos e específicos
para RPPS, fez uma perspectiva diante do mercado mundial e o
reflexo que isto pode impactar no investimentos, esclareceu que o
mercado está muito instável, sem perspectiva de crescimento e o
comportamento do mercado financeiro diante do momento
econômico e político. Apresentou as carteiras sugeridas para
alocação dos recursos do RPPS. Apresentadas as Iaminas dos
fundos de investimento fazendo os esclarecimento dos parâmetros
de rentabilidade e riscos e ainda históricos de rentabilidade dos
principais fundos que a CEF possui, sugeriu que a aplicação
deveria ser feita CAIXA Fl IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF e
CAIXA Fl MATRIZ RF LP que são fundos conservadores.
Considerando as apresentações das duas instituiçÕes, os membros
do Comitê de lnvestimentos, sugerem que as aplicaçôes sejam
feitas 1AA% em fundos conservadores, com bons históricos de
rentabilidade visando atingir ou superar a meta de rentabilidade
mínima desejada (IPCA + 60/o ao ano). Sugerem ainda que seja
aplicado dividindo entre o Banco do Brasil (50%) e a CEF (50%)
para no futuro ter comparativos de desempenhos entre as
instituições financeiras com fundos simildres de baixo risco.Nada\ ww^Á
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mais a ser tratado, às 10:00 horas, eu Lourdes da Silva Bonotto,
lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.
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