REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 61
Em quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, e a nomeada pela portaria 16.459 Jessana Ramos de
Aguiar, 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, presente o Representante da Empresa Referência. Após cumprimentar todos cordialmente,
foi explanado que a Servidora Jessana Ramos de Aguiar irá compor o Comitê em substituição a
Conselheira Adriana Alves no período que estiver gozando a Licença Prêmio. Posto isso, passou-se a
palavra ao Srº João Representante da Empresa Referência que iniciou com a explanação de que se
confirmaram as expectativas para janeiro, as rentabilidades atingiram um percentual de 1,6%, enquanto,
que a meta atingiu 0,72%. Isto se deu devida a toda a instabilidade no mercado internacional e, que está
refletindo no mercado Brasileiro. Em numerários, a rentabilidade no mês foi de R$ 430.794,42
(quatrocentos e trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais com quarenta dois centavos) e nosso
patrimônio líquido total está acumulado em R$ 37.608.938,42 (trinta e sete milhões, seiscentos e oito
mil novecentos e trinta e oito reais com quarenta e dois centavos). Salienta, ainda, que conforme já
falado em reuniões anteriores, deve-se manter a cautela nos investimentos. Assim os membros do
Comitê aprovam a sugestão. 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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