REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 53
Em quatorze de setembro 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, bem como com a presença do Srº. João Ennes; para reunião ordinária do Comitê
de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de
Palmares do Sul – RPPS, após cumprimentar todos cordialmente, foi passada a palavra ao Srº
João Ennes que por hora realizou a explanação da situação financeira. Ele disse que a
composição da carteira de investimentos está bem diversificada e que estamos nos
encaminhando para alcançar a meta atuarial, em que pese o país estar passando por turbulências
políticas. Mencionou que o RPPS teve um rendimento significativo nos últimos meses
chegando a rentabilidade acumulada alcançar 8,95%. Sugeriu redução de 12% no fundo
Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa, haja vista o mesmo conter com 52,71% de investimento
por ser de baixo risco. Comentou que esses 12% devem ser realocados em fundos que tenham
baixo risco, mas que também tragam um pouco de rentabilidade. Assim sendo, sugeriu que o
valor a compor os 12% sejam respectivamente alocados: a) .... Salientou também que os valores
para despesas e pagamento da folha devem ser feitos do fundo CDI/SELIC hoje com 12,46%,
pois este fundo está atrelado a taxa SELIC, na qual oscila muito de acordo com a inflação, e,
portanto, traz riscos. Após o Srº João finalizou sua explanação e nada mais havendo para colocar
retirou-se da reunião. Dando seguimento, a Funcionária Municipal Jessana Aguiar integrante
do Setor do RPPS foi convidada pelos membros do Comitê para explanar assuntos referente a
solicitações feitas pelo Tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Sul. Neste momento foi
dada a palavra para a funcionária que colocasse o que o Tribunal está previamente solicitando
ao setor. Jessana Aguiar solicitou aos membros do comitê que reúnam os seguintes documentos:
.... . Pois, estes documentos são os requisitados em um dos itens solicitados pelo Tribunal
mencionado. Ela também explanou que ao RPPS fora repassado valor referente ao COMPREV

R$ ... ..... cujo comitê deve deliberar a respeito da aplicação. O Gestor Felipe Martins Cunha
sugere que, tendo em vista as realocações sugeridas pela empresa Referência, o referido valor
deve ser aplicado no Fundo Banrisul Patrimonial....... Nada mais havendo a mesma retirou-se
da sala. Os membros deram continuidade a reunião, onde ficou decidido por unanimidade que
o valor referente ao repasse será alocado no Fundo....... 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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