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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito às
quatorze horas e cinco minutos na sala de reuniões do prédio da
Prefeitura Municipal no Centro Administrativo, situado na Avenida
Rio Branco, nº 261, nesta cidade de Encruzilhada do Sul em
reunião marcada pelo senhor Presidente do Comitê de
Investimentos, criado pelo Decreto nº 3.181 de 15.10.2012 ,
alterado pelos Decretos nº 3.280 de 17.03.2014 e 3.489 de
27.08.2018 designados pela Portaria nº 9.121 de 11.10.2012 e de
acordo com o artigo 10 do Regimento Interno do referido comitê por
convocação de seu presidente, Pauta de Reunião:1) Apresentação
do Cenário Macroeconômico relativo ao mês de novembro
2018; 2) Performance dos Investimentos no mês novembro
2018 e sua aderência a Meta Atuarial; 3) Outros assuntos.
Iniciaram-se os trabalhos o Gestor de Recursos Financeiros do
RPPS disse que de um modo geral após a definição da corrida
eleitoral o mercado havia voltado suas atenções aos projetos futuros
que pudessem apresentar resultados favoráveis ao controle do
déficit público e que entre eles estava a cessão onerosa das áreas de
petróleo e gás e a reforma da previdência, do lado da atividade
econômica houve a diminuição da percepção de risco que culminou
com a retomada da confiança dos investidores resultando na
melhora do PIB no terceiro trimestre,
o superávit primário
verificado em outubro sinalizou que a meta de déficit projetada
seria cumprido com muita folga, com o copom atento ao balanço de
riscos tendo mantido cautela quanto a implementação de futuras

reformas estruturais mantendo o olho no cenário externo, por conta
da queda do preço internacional do petróleo e melhoria nas
condições hídricas os preços administrados
e os do atacado
diminuíram sua pressão e levou o IPCA a – 0,12% a.a., com relação
a zona do Euro os temores com relação a incertezas fiscais da Itália
e da saída do Reino Unido do Brexit foram os fatores que mais
contribuíram para a desaceleração da economia dessa zona, já no
continente Asiático segundo o gestor, foi a guerra comercial entre
CHINA e EUA que contribuíram para perda de dinamismo da
balança comercial chinesa, o que obrigou o Banco Central Chinês a
criar pacotes de estímulo para a economia , dizendo ainda que a
retomada das negociações no G 20 trouxe alívio ao mercado, pois
ambos haviam concordado em dar uma trégua na guerra comercial,
mas as sanções impostas pelos EUA ao IRÃ trouxe tensão no
oriente médio que
só foi acomodada devido a garantida da
suspensão de isenções temporária a oito países importadores de
petróleo bruto do IRÃ, dando continuidade disse que o fechamento
da curva de juros nominais durante a primeira quinzena do mês de
novembro havia seguido o movimento do mês anterior e que a
partir da segunda quinzena essas desinclinaram havendo uma leve
abertura nos vértices mais curtos e fechamento acentuado nos
longos e assim fez com que os títulos com menor Duration tivessem
apresentado resultados insatisfatórios e que as perspectivas para
dezembro como espaços adicionais para quedas estavam fora de
cogitação tanto a ponta curta como a longa de juros poderiam
reproduzir os resultados de novembro , do lado da renda variável
não foi diferente, o IBOVESPA reproduziu bem o cenário externo
fechando com alta de 238% aos 89.504 pontos onde se destacaram
os setores de bancos, empresas aéreas, de transporte e também as
empresas de energia e saneamento com bons ganhos , mas
petróleo, gás e siderurgia apresentaram quedas , a perspectiva
segundo o gestor era de que o cenário seguiria positivo com
melhoria na percepção de risco sendo favorável ao crescimento e
inflação desacelerando e que resultaria em um novo desempenho
positivo do índice de renda variável, a seguir foi apresentada a
Performance dos Investimentos no mês novembro 2018 e sua
aderência a Meta Atuarial, as carteiras de investimentos do RPPS
apresentaram um bom resultado durante o mês de novembro 2018
devolvendo uma rentabilidade 0,51% frente a uma meta atuarial de
0,22% garantindo um ganho de 0,29%, destacando-se
positivamente os investimentos em IRF M, IMA B e SMALL CAPS,
que apresentaram resultados de 104,47%, 128,91% e 117,42% da

meta atuarial prevista para o mês, os resultados insatisfatórios
deram-se por conta dos índices de duração mais curta o IRF M 1, o
IMA B 5 e o IDKA IPCA 2 A, com ganhos na ordem 0,53%, 0,13% e
0,15% respectivamente
isso representou um ganho de R$
228.794,98 para a carteira de investimentos e o valor do tal das
reservas financeiras investidas chegaram em novembro em R$
56.941.105,89 , estando dividida em três instituições financeiras
Banco do Brasil S/A com R$ 23.922.119,19 , Banrisul S/A R$
11.762.290,68 e Caixa Econômica Federal com R$ 21.256.696,02
e ainda um saldo em caixa de R$ 11.549,14 que juntos com as
reservas investidas perfaziam um total de R$ 56.952.655,03
os
rendimentos anuais somavam R$ 3.933.937,43 com um percentual
de 7,72% sobre os investimentos. Nada mais havendo a tratar
encerrou-se a sessão lavrando-se a presente ata que vai por todos
assinada em Encruzilhada do Sul, 20 de dezembro de 2018.
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