REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 50
Em dez de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no Prédio da
Prefeitura de Palmares do Sul, na sala de licitação e sindicância, sito a Rua Nossa Senhora
Navegantes, 442, Centro, Palmares do Sul – RS, reuniu-se ordinariamente o Comitê de
Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de
Palmares do Sul, com a presença dos conselheiros titulares, Tatiana Velho Guerra Cunha,
Daiana de Jesus Rocha, Adriana Alves Costa, e o Gestor de Investimentos do RPPS, Felipe
Martins Cunha, para reunião ordinária do Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores de Palmares do Sul – RPPS, após cumprimentar
os membros cordialmente, conforme o artigo 2º, §3º da Lei 2.443 de 28 de junho de 2017 ,
bem como seguindo a redação dada a esse, ficou escolhida por unanimidade a integrante do
Comitê Tatiana velho Guerra Cunha como coordenadora. No primeiro momento passou a
deliberar sobre os seguintes itens: a) Portaria 15.799 de 2 de agosto de 2017; b) Lei 2.443 de
28 de junho de 2017; c) Futura Renovação do Contrato com a Empresa Referência; d)
Autorização de Limite Mensal para Movimentação; e) APRs. Inicialmente, foi esclarecido
que a portaria 15.799 de 2 de agosto de 2017 por hora foi confeccionada pelo órgão
competente, porém teve de ser retificada por ter vício na formatação. Posto isso, foi colocado
em discussão a Lei supramencionada, por conter artigos ou incisos que geraram dúvidas
quanto a aplicação dos dispositivos. Logo, os membros acordaram que as dúvidas/sugestões
serão levadas ao Conselho Municipal de Previdência, para que sendo, provoquem a emenda.
Outro ponto levantado na pauta desta sessão tratou da futura renovação do contrato, hoje em
vigor, com a Empresa Referência. Foi discutida sua importância na assessoria prestada a este
ente Público, como também seu contato direto com o Gestor de Investimentos que de maneira
explícita repassa a análise do trabalho realizado. Sendo assim, os membros ressaltam o valor
da manutenção do contrato, uma vez que se faz necessário para melhor desempenho das
atividades a serem realizadas. Quanto a autorização de limite mencionado no item “d”
sugerida pelo Gestor de Investimentos, ficou acordado pelos integrantes do Comitê que o
Gestor e o Presidente do RPPS poderão realizar movimentações até o montante de
R$50,000,00 (Cinquenta mil reais), sem que para isso consulte previamente autorização a este
Comitê. Outrossim, salientam os membros que, para o movimento mensal gerado com gasto
de folha de pagamento será definido já na primeira reunião mensal deste Comitê, o fundo a
ser resgatado o valor a cobrir tal gasto. Fica consignado em ata que caso venha ter
necessidade, por eventual cenário econômico e após indicação da Empresa Referencia, será
alterado em reunião extraordinária novo fundo para resgate de tal despesa. Após estas
decisões o membro e Gestor de Investimentos Felipe Martins Cunha sugeriu que posterior
confecção das APRs, estas sejam analisadas e conferidas pelo Comitê para que se proceda
com a publicidade. Ainda em sua explanação, o gestor expõe que os rendimentos do mês de
julho foram os melhores do ano de 2017, a pesar de, ainda, estar-se em um cenário econômico

instável e de cautela. Salienta que, a meta atuarial para o período está atingida, obtendo um
percentual de 1,65% no mês e acumulada de 7,59% onde a meta atuarial exigida para o
mesmo período foi de 4,80. Explanou que, o patrimônio líquido dos fundos atingira um total
de R$ 35.128.744,74. Com isso, encerrou sua participação salientando que se deve ter cautela
nos investimentos; e a manter a atual estratégia adotada para os mesmos. Nada mais havendo,
foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai
datada e assinada pelos membros presentes, e por mim, Tatiana Velho Guerra Cunha, que
secretariei os trabalhos.
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