REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 57
Em dez de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, 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 Srª. Nuria representante da Empresa Referência 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 Srª
Nuria que por hora iniciou com a explanação dos rendimentos mensais. Informou que os
rendimentos do mês de setembro atingiram o valor de R$314.207,80 e um acumulado anual de
R$ 3.118.242,94, portanto, atingindo um percentual de 9,58%, cuja meta atuarial está fixada no
período em 5,77%. Assim, a mesma disse que o RPPS atingiu a meta atuarial prevista para o
ano. Com esta informação, sugeriu que as realocações sejam feitas visando uma maior
rentabilidade nos primeiros meses do ano de 2018, cujo cenário estará propício para arriscar.
Posto isso, ela ainda mencionou que as realocações devem percorrer a seguinte sugestão:
resgate do BANCO DO BRASIL, FUNDO BB IRF-M TITULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LPE, e aplicado no BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de
R$1.472.140,16 (um milhão, sessenta e quatro mil reais com setenta e oito centavos) e aplicados
no fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Após tal
recomendações, bem como a concordância unânime do comitê com as sugestões, A Srª Nuria
passou a apresentar a POLÍTICA DE INVESTIMENTOS para o exercício de 2018. Sendo
assim, fez um breve apanhado sobre o conteúdo da mesma, falando sobre as projeções futuras,
o cenário econômico para o próprio exercício e também sobre a estratégia que será adotada pelo
RPPS, conforme o anexo 1 contida no documento. Salienta, ainda que uma alteração que foi
observada para o próximo ano, é sobre a possibilidade de investimentos em fundos de renda
variável. Srª Nuria, apresentou no anexo 1 da Política de Investimentos todos os índices e
possibilidades de alocações dos recursos, conforme a concentração e limites perante a resolução

CMN – 3.922/2010. Desta maneira, não houve questionamentos, e a Política foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a mesma retirou-se da sala. Os membros deram continuidade
a reunião, onde o gestor salientou que para os próximos dias haveria o repasse referente ao
COMPREV e sugere que o valor integrante deve ser aplicado no FUNDO BANRISUL
PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, pois o mesmo é referenciado por IMA geral e apresenta
boa rentabilidade no período. Assim os membros do Comitê aprovam a sugestão do Gestor.
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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