REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul
ATA Nº 60
Em dezoito de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, no Prédio da Prefeitura de Palmares do Sul,
na sala de licitações, sito a Rua Nossa Senhora Navegantes, 442, Centro, Palmares do Sul – RS, reuniuse 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 juntamente com representante da Empresa
Referência, para o fechamento do ano de 2017. A servidora Adriana salientou que irá sair em Licença
Prêmio entre as datas de 15/02/18 a 16/03/18, para tanto foi sugerido e deverá ser levado ao Prefeito
Municipal, que a Servidora Jessana Ramos de Aguiar irá atuar como membro substituta deste comitê.
Após cumprimentar todos cordialmente, foi passada a palavra ao representante da Empresa Referência
que juntamente com o Gestor iniciaram com a explanação de que a meta atuarial estabelecida para o ano
de 2017 foi atingida com um percentual de 11,14%, enquanto que a estabelecida era de 8,19%. Relatou,
ainda, que se teve uma rentabilidade acumulada de R$ 3.637.574,07 (três milhões, seiscentos e trinta e
sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais com sete centavos). Informou os membros que apesar do
ano de 2017 ter sido considerado bom, o de 2018 exige mais cautela, pois estamos entrando em ano
eleitoral e que demanda mais resguardo até que se resolva os acontecimentos políticos, devendo mantese resguardo nas aplicações a fim de se evitar riscos desnecessários. 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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