Ata numero urn (0112018) Ata da reunião ordinãria do Conseiho de
Adrninistracao do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio
Grande - FAZPREV.
Aos trinta e urn dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, as quinze
horas, reuniram-se na Sede do FAZPREV, Os membros do Conseiho de
Administracao do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande,
para Reuniäo Ordinária do rnês de janeiro, corn a seguinte pauta: Análise da
performance dos investimentos referentes ao mês de dezembro 2017 e anâlise
do cenário econômico ern 2017. Estiveram presentes os conselheiros: Paula
Suave, Tainara Maria Mota, Luiz Felix Leite, Carlos Henrique da Silva Reis,
Marcelo Dantas Leite e o Diretor Executivo Willian Gaspar. Inicialmente o
Diretor Executivo Willian Gaspar informou a todos Os presentes que além das
cOpias impressas, foram enviados via email aos conselheiros os extratos
bancários dos investimentos, referente ao mês de dezembro de 2017 e o
respectivo relatório de gestao de investimentos. Após passou para uma breve
análise do cenário em 2017, comentando que os Fundos de Investimentos
deram bons resultados. Ciclo de queda da taxa de juros, inflacao sob controle e
alguns sinais de recuperacao do PIB animaram os investidores nos meses de
2017, apesar das confusOes polIticas, incertezas quanto a aprovacao da
reforma da previdëncia no Congresso, altos indices de desemprego. 0 desafio
para o ano de 2018 será lidar corn a volatilidade que se acentua em anos de
eleicao presidencial. Trabaihar corn taxa de juro SELIC baixa também será
desafiador. Isto significa que os titulos pUblicos federais teräo expectativa de
rendimento mais baixo no ano de 2018, se comparado corn os resultados
alcancados em 2017. Será necessário adicionar risco aos investimentos para
obtencao de melhores retornos em detrimento a meta atuarial IPCA + 6%. A
performance analisada constata que a rentabilidade da carteira de 0,63% em
dezembro, fechando o ano de 2017 corn 11,03% contra uma meta atuarial de
9,12%, ou seja superando a meta atuarial e alcancando urn patrimônio lIquido
de R$ 151 .786.208,67 (cento e cinquenta e urn milhöes setecentos e oitenta e
seis mil duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Sem rnais para o
momento eu, Fernando Diomar do Amaral, secretário, encerro esta ata, a qual
será assinada por mim e pelos demais membros presentes apôs lida e
aprovada.
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