Ata 03/2021
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se na Sala
de Reuniões do PREVIJUÍ os membros do Comitê de Investimentos, Everton
Fonseca Didolich, Adriana Karlinski, Lígia Sabocinski e Caroline Pasche Hass
para reunião ordinária. Ausente a conselheira Denia Regina Copetti Riger
porque testou positivo Covid-19. Participaram também, a Diretora -Presidente,
Sra. Clair Terezinha Bao e o Diretor Financeiro, Sr. Regis Alex Mattioni. No mês
de fevereiro de 2021, a carteira de investimentos fechou com patrimônio líquido
em R$ 209.528.494,62 com rentabilidade negativa de R$ 1.490.262,40. A meta
atuarial do ano de 2020 ficou negativa de - 4%. Inicialmente o membro do Comitê
Sr. Everton comentou dos Investimentos, fazendo um comparativo de janeiro e
fevereiro que teve uma diminuição de R$ 723.721,88 no seu patrimônio líquido.
A meta hoje está -1,90% para o período, e a rentabilidade, -0,98 %, e conforme
o relatório da Focus o IPCA, há uma semana atrás estava em 3,87% passou
para 3,98 %. Vários fatores vêm influenciando de forma negativa o cenário atual,
principalmente a pandemia do Covid-19 que segue evoluindo, com novas
variantes do Vírus e o processo de vacinação está muito lento, um cenário difícil
e pessimista para o ano, com a elevação da taxa básica de juros inicial era 3,5%
e hoje está em 4%, o PIB vem caindo, reflexo de vários setores da economia.
Para março continua esse viés de baixa, o mercado estava recuperando, mas a
questão política, como do ex presidente Lula, influenciou negativamente o
mercado financeiro. O Comitê após discussão, decidiu manter os fundos
conservadores, e as novas aplicações serão feitas também em fundos
conservadores e vão definir estratégias de aplicação já que esse ano e o próximo
serão difíceis para os RPPS. Sem mais nada a tratar, eu Lígia Sabocinski lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes.

