Ata nümero trés (0312018) Ata da reunião ordinária do Conseiho de
Administracão do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio
Grande - FAZPREV.

as

dezessete
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito,
horas e trinta minutos, reuniram-se na Sede do FAZPREV, os membros do
Conselho de Administracao do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda
Rio Grande, para Reunião Ordinária do mês de maio, corn a seguinte pauta:
Análise da performance dos investimentos referentes ao rnês de marco e abril
2018. Estiveram presentes os conselheiros: Geonice Luiza Moreira de Araüjo,
Fernando Diomar do Amaral, Fernando Lima de Souza, Simone Aparecida
Camargo Petry, Paula Roberta P. Bronkow e Karine Souza Dias. Foi informado
a todos os presentes que além das cópias impressas, foram enviados via email
aos conselheiros os extratos bancários e relatórios de gestao dos
investimentos, referentes aos meses de marco e abril de 2018. A performance
analisada constata que a rentabilidade da carteira foi de 0,73% e 0,46%
respectivamente em marco e abril de 2018, alcancando urn patrimônio lIquido
de R$ 161.524.894,61 (cento e sessenta e urn milhöes quinhentos e vinte e
quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e urn centavos), o
Conseiho evidenciou que em funcao da taxa de juros que está em patamares
baixIssimos e a inflacao no centro da meta, os investimentos em Renda Fixa os
quais compoem a maior parte da carteira de investimentos do FAZPREV
tendem a ter uma rentabilidade mais modesta e neste sentido se coloca como
uma opcao aumentar o risco da carteira de investimentos, porém o cenário
eleitoral deste ano deve ser considerado uma vez que o mesmo trará enorme
volatilidade aos investimentos, principalmente os de maior risco, neste sentido
O Conselho solicita que o Comitê de lnvestimentos considere essas
ponderacOes e monitore as oportunidades de maneira a otimizar a
rentabilidade dentro da necessidade a exposiçao ou risco. Sem mais 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
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