REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 63
Em dezenove de abril 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, Adriana Alves, 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 e o Presidente do Fundo de Previdência Diego Mello Boeira. Após cumprimentar
todos cordialmente, passou-se a palavra ao Srº João Representante da Empresa Referência que iniciou
com a explanação de que o mês de março a rentabilidade foi boa chegando a R$38.204.620,94, com
rentabilidade acumulada de 2,81. Com isso, mencionou o Srº João que devemos manter cautela mesmo
assim, pois o ano inspira cuidados e atenção. Foi questionada a presença do Presidente na reunião. Para
tanto, foi explicado que devido o Gestor não poder estar presente na reunião do Conselho na parte da
tarde, este fará às vezes pelo mesmo na reunião citada. Ainda nesta reunião foi questionado pelo então
Presidente, porque a Empresa Referência não fazia planilha explicativa, ou seja, comparativa de mês a
mês. Foi lhe colocado que a rentabilidade está atrelada a inflação, bem como a determinados índices e
que seria impossível fazer quadro comparativo de rentabilidade mês a mês. 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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