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ATA Nº 001/2014
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros
do Comitê do Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS) do município
de São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a
pauta do dia que constou dos seguintes itens: eleição do Presidente e
Secretário do Comitê; calendário de reuniões; participação dos membros do
Comitê no curso para CPA 10. No primeiro momento foram eleitos Matias
SchneidTessmann e Cássia KnoppTimm para Presidente e Secretário,
respectivamente. Logo após, houve a deliberação do calendário de reuniões do
Comitê, sendo definidos que os encontros dos membros de darão nas terceiras
sextas-feiras de cada mês. Por fim, ficou definido que os membros do Comitê
participarão do curso para CPA 10, em junho do corrente ano. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 25 de abril de
2014.
Cássia KnoppTimm (Secretária)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 002/2014
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas,
na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência
(CMP), com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do
Comitê de Investimento e o Gestor Financeiro do Regime Próprio de
Previdência do Servidor (RPPS) do município de São Lourenço do Sul, abaixo
nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos
seguintes itens: novas alternativas de investimento e regimento interno do
Comitê. Dado início à sessão, foi abordado pelos membros do Comitê ao
Gestor Financeiro a intenção de se diversificaras aplicações financeira do
RPPS a fim de tentar melhorar a rentabilidade do Regime, tendo em vista o
baixo rendimento apresentado pelos atuais fundos de investimento nos quais
se encontram aplicados os recursos. O Gestor concordou com o que foi
discutido, no entanto fez considerações quanto a possíveis mudanças no
cenário econômico, visto que o corrente ano é um ano atípico, por ser eleitoral
e de Copa do Mundo no Brasil, salientando que devemos todos estar atentos
às variações súbitas que por ventura possam advir com os resultados destes
eventos. Ficou então deliberado que a diversificação das aplicações somente
será feita após o devido estudo sobre novos fundos de investimento, e por se
tratar de uma matéria complexae de grande responsabilidade decidiu-se que,
primeiramente, será realizada uma experiência utilizando os valores
correspondentes à taxa de administração, com o intuito de não comprometer os
recursos previdenciários. No tocante ao assunto ficou determinado que os
Gestores Financeiros aguardassem a orientação do Comitêe a respectiva
aprovação do Conselho Municipal de Previdência contendo sugestões de
novos fundos de investimento para posterior aplicação da taxa administrativa.
Logo após, a Sra. Marta Porto Petrucci sugeriu a elaboração de um Regimento
Interno para o Comitê, se dispondo a enviar o regimento do próprio Conselho
Municipal de Previdência para servir de modelo. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos
membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 16 de maio de 2014.
Cássia KnoppTimm (Secretária)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
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ATA Nº 003/2014
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na
sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com
sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: CRP; gestores do RPPS; contratação de empresa
de consultoria; alteração nas datas das reuniões do Comitê de Investimentos.
Dado início à sessão, a servidora Martha colocou os demais membros do
Comitê de Investimentos a par da situação em que se encontrava a
Certificação de Regularidade Previdenciária - CRP. E tal certificado havia
expirado em virtude do que segue: o município precisa repassar ao Ministério
da Previdência Social - MPS, bimestralmente, o Demonstrativo de Informações
Previdenciárias e Repasses - DIPR, o que era, até dezembro de 2013, de
responsabilidade do gestor João Eduardo. No entanto, o mesmo foi nomeado
em um novo concurso, agora como Contador e assumiu o cargo junto ao setor
de Controle Interno, portanto, deixou o setor de Contabilidade. O MPS
anunciou em junho de 2013 que iria modificar o modelo da DIPR a partir de
janeiro de 2014, não aceitando mais o modelo antigo. Diante desta notícia ficou
acertado então que o João faria até dezembro o demonstrativo no modelo
antigo e a Noemi, a outra gestora, treinaria no novo modelo. Também ficou
acertado que assim que estivessem dominando o novo modelo ensinariam a
servidora do RPPS, Sra. Rejane, a qual passaria a ficar responsável pelo
preenchimento e encaminhamento dos demonstrativos ao Ministério. Ocorres
que em meados de março o gestor João saiu do Controle Interno e retornou
para a Contabilidade e neste momento é que iniciou o transtorno, pois a
servidora Rejane ainda não tinha aprendido como fazer o demonstrativo, e o
João por sua vez ficou aguardando se exerceria outras atribuições no novo
cargo, desta junto ao setor contábil, ou se até mesmo sendo nomeado para
Contador continuaria fazendo as atribuições de quando era Técnico Contábil.
Já a gestora Noemi pressupôs que com o retorno do João para a Contabilidade
o mesmo voltaria a preencher e encaminhar os demonstrativos. Tal situação se
estendeu até aproximadamente final de maio sem que os dois demonstrativos
(janeiro/fevereiro e março/abril) tivessem sido encaminhados ao Ministério. No
início de maio João ligou para Rejane para combinarem data e horário para
que o mesmo começasse a passar-lhe as informações necessárias para o
preenchimento do demonstrativo. Ao iniciarem este processo verificou-se a
necessidade de mais documentos do que na realidade João teria dito. Em
resumo, os dias foram passando e mis dúvidas surgindo sem que os
demonstrativos fossem encaminhados ao MPS. Como chegou ao fim a
validade da CRP sem que os dois demonstrativos estivessem lançados no
Ministério, a CRP foi trancada ocasionando transtornos para o município, pois
estava aguardando vários repasses de recursos do Governo Federal, e isto
poderia não se concretizar caso não fosse revertida esta situação a tempo,
visto que, por ser ano eleitoral há data limite para transferências. Essa
ausência de comunicação gerou alguns transtornos, mas as devidas medidas
já estavam sendo tomadas na tentativa de agilizar a revalidação da CRP.
Passando ao item gestores do RPPS, a Sra. Veranice sugeriu que
solicitássemos aos mesmos que tragam para as reuniões do Comitê extratos e
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demonstrativos das aplicações financeiras explanando onde estão sendo
empregados os recursos e a taxa administrativa e seus respectivos retornos,
proporcionando o entendimento de todos. Num segundo momento, a servidora
Martha informou que recebeu a visita de um representante da empresa
Premier, o qual lhe entregou uma proposta de consultoria para o RPPS. Os
membros presentes julgaram importante que se tenha solidez nas decisões e
que pareceres técnicos podem embasar e orientar deliberações do Comitê,
visto que os assuntos pertinentes ao RPPS não são simplistas. Martha ainda
expôs que o Superintendente da Caixa Econômica Federal também a procurou
e solicitou um espaço junto ao Comitê e ao Conselho de Previdência para
apresentar os produtos daquela entidade nos quais possam ser aplicados os
recursos do Fundo. Logo após, a mesma recomendou que sejam alteradas as
datas dos encontrosdo Comitê, ficando deliberado que ocorrerão nas segundas
sextas-feiras do mês, isto porque entende-se que as decisões e sugestões do
Comitê devem anteceder e ficarem próximas das reuniões do Conselho
Municipal de Previdência, tendo em vista a que os assuntos tratados pelo
Comitê precisam ser postos em pauta e aprovados pelo respectivo CMP. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 18 de julho de
2014.
Cássia KnoppTimm (Secretária)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA 004/2014
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros
do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de
São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir deliberar sobre a pauta
do dia que constou dos seguintes itens: participação de cursos; licitação para
contratação de assessoria; prova CPA 20; troca de investimentos. Verificado
número suficiente, deu-se início à sessão onde o Gestor João apresentou
solicitação para participar, nos dias 18, 19 e 20 de novembro em Porto Alegre,
dos eventos promovidos pela CSM, sendo que 18 e 19 seriam para reunião
mensal do Comitê de Investimentos e dia 20 seria sobre Política de
Investimentos. Martha alega que ainda falta algum tempo para a realização
destes cursos, que podemos aguardar um pouco mais para decidir a
participação, pois o processo de licitação está em andamento e um dos
serviços contratados é apara que a empresa nos auxilie na elaboração da
política de investimentos. João contra argumentou que mesmo com a
assessoria seria interessante ter a posição de outra empresa. Mas já fica
registrada a solicitação de participar, caso haja algum problema como atraso
na licitação. Até o final do mês de outubro será dada uma resposta definitiva.
Passando ao próximo assunto, que é o andamento da licitação, a integrante
Martha informa que não foi possível fazer a contratação por dispensa de
licitação, pelo motivo de que a Secretaria da Fazenda já tinha contratado
assessoria para sua pasta por dispensa, inviabilizando a nossa, pois
ultrapassaria os R$ 8.000,00. Está sendo feito o processo através de uma
Tomada de Preços, e esperamos estar com esta contratação efetuada até o
final de novembro. A gestora Noemi informa que está tentando a certificação
CPA 20, ainda não conseguiu, mais tentará mais uma vez antes de renovar a
CPA 10. Diz que tem faltado muito pouco, talvez na próxima já consiga,
desejamos a ela boa sorte. Conforme ficou definido na reunião anterior, Noemi
trouxe aos integrantes as aplicações com suas respectivas rentabilidades e
comentou aos presentes que se fosse o caso de fazer novos investimentos na
Caixa Econômica Federal, transferiríamos parte dos recursos que estão
aplicados no Banrisul, mas que agora não é conveniente, pois a rentabilidade
foi negativa, se tirarmos neste momento estará contabilizando este percentual
negativo. Ficou deliberado então que aguardemos um melhor momento para
fazer esta transferência. Nada mais havendo a tratar, lavrou-seapresente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. São
Lourenço do Sul - RS, 17 de outubro de 2014.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Correa Moreira (Gestora)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 005/2014
Aos vinte e nove dias, do mês de dezembro, de dois mil e quatorze, às
novehoras, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros
do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de
São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta
do dia que constou dos seguintes itens: análise do Relatório encaminhado pelo
Controle Interno; contratação da Empresa de Assessoria Premier;débitos do
Executivo referente ao recolhimento da parte patronal; apresentação da Política
de Investimentos. Verificada a existência de númerosuficiente, deu-se início a
sessão sendo apresentado o relatório n° 22/2014, do Controle Interno do
Município, que apresenta uma série de relatórios contábeis alegando
divergências nos valores informados pelo Departamento Pessoal com relação a
base de cálculo que compõe os valores devidos ao Fundo e os valores
contabilizados no Sistema Patrimonial e os valores lançados como receita
orçamentária. O gestor João e a integrante do comitê Veranice,
amboscontadores, fizeram uma breve análise da documentação e ficaram de
conferir os dados, mas João diz que a princípio deve estar havendo algum mal
entendido, solicitou um prazo maior para conferencia da alegação do Controle
Interno.Passando para o próximo ponto, Martha informa que a licitação na
modalidade de tomada de preços, para contratação de empresa especializada
em investimentos financeiros, já foi homologada. O objeto da contratação prevê
assessoria mensal na área de investimentos, a mesma fará análise das nossas
aplicações, encaminharão relatórios orientando possíveis alterações nas
aplicações. Além desta assessoria aempresa sempre que solicitada, está apta
a prestar assessoria também na área jurídica, contábil e a elaboração da
política de investimentos. Como o processo licitatório se encerrou muito em
cima do prazo para encaminhamento ao Ministério da Previdência Social, o
gestor João elaborou-a este ano. João se manifesta dizendo que tão logo a
empresa comece a prestar os serviços, nada impede que a política possa ser
alterada se assim entendermos após alguma recomendação da empresa. João
segue sua fala dizendo que devemos ter cautela com as orientações da
empresa, sendo necessária a permanência de frequentar cursos de outras
empresas na área de investimentos, para podermos verificar se as posições
com relação aos cenários econômicos se equivalem ou não, para então
podermos tomar as decisões. Os participantes da sessão concordam com a
posição do gestor. Com relação aos débitos do Executivo para com o FAPS
que ainda estão em aberto, segundo o Secretário da Fazenda, Sr. Luis Carlos
Vargas, o município estáaguardando a devolução de valores por parte do
Legislativo para tentar liquidar os meses em aberto, ou seja, agosto, setembro,
outubro, novembro do corrente ano, pois o repasse do décimo terceiro salário e
o do mês de dezembro são feitos em janeiro do próximo ano. Veranice
confirma que o Legislativo estará devolvendo em torno de setecentos a
oitocentos mil reais. Esperamos que estes valores sejam suficientes para a
liquidação destes valores, inclusive com os juros, para que o exercício seja
encerrado sem nenhuma pendência. Passamos ao último ponto da pauta que é
a apresentação da Política de Investimentos elaborada pelo gestor João. João
iniciafazendo comentários a respeito do cenário macroeconômico e análise
setorial para investimentos. De acordo com especialistas do mercado e
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dados dos boletins Focus, divulgados no decorrer de dezembro de 2014, após
a definição da equipe econômica para o próximo mandato da Presidente Dilma,
espera-se a divulgação das ações que serão levadas a efeito para ajustes no
processo de aperto monetário e da política fiscal, objetivando trazer a inflação
para o centro da meta. O uso continuado de truques contábeis, a chamada
contabilidade criativa, para mascarar os dados relativos ao desempenho das
contas públicas e o represamento dos preços administrados, tem refletido de
forma significativa na transparência das informações e provocado a
desconfiança do mercado com relação à seriedade da política econômica.
Objetivo da gestão: considerando as projeções do mercado financeiro, aliado
as indefinições previstas para o cenário de 2015 em função das ações da nova
equipe econômica, a recomendação para este ambiente é de cautela e
prudência na alocação dos recursos. Na estratégia de formação de preços investimentos e desinvestimentos: Limitado ao estabelecidopela Resolução
do CMN n° 3922 a Resolução do BCB n° 4392 e a definição do TCE-RS,
quanto a aplicação dos recursos do RPPS somente em bancos oficiais (
Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Federal ). Quanto a critérios de
contratação- Administração de carteiras de renda fixa e renda variável:
administração própria. Testes comparativos e de avaliação para
acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da
gestão externa dos ativos: Acompanhamento sistemático da evolução do
cenário econômico, para estabelecer a adequação da carteira de investimentos
do RPPS. Observações: A estimativa de fraco desempenho da economia
brasileira para o próximo ano, considerando as projeções para o PIB e
produção industrial, as oscilações do câmbio, a inflação próximo do teto da
meta, a pressão da queda do preço do barril do petróleo, a devassa da
operação Lava-Jato na maior estatal brasileira, apontam para um cenário
econômico conturbado para 2015, embora a tendência de elevação da taxa
básica dos juros, representaria um melhor desempenho dos investimentos em
títulos públicos, garantindo que os recursos financeiros dos RPPS alcancem
desempenho satisfatório. Quanto a Alocação dos Recursos/Diversificação
ficou assim distribuído a estratégia de alocação (%): Renda Fixa - Títulos
Tesouro Nacional- SELIC - 0,00%; FI 100% títulos TN- 100%; Operações
Compromissadas - 10%; FI Renda Fixa/Referenciados RF- 80%; FI de Renda
Fixa - 20%; Poupança - 0,00%; FI em Direitos Creditórios - Aberto - 10%; FI
em Direitos Creditório - Fechado - 0,00%; FI Renda Fixa Credito Privado - 5%
Renda Variável - FI Ações referenciados - 10%; FI de Índices Referenciados
em Ações - 5%; FI em Ações - 5%; FI Multimercado - aberto 0,00%; FI em
Participações - fechado - 5%; FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa 5%.Estaé a Política de Investimentos que será encaminhada ao Conselho
Municipal de Previdência para ser analisada e aprovada pelos conselheiros.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada
será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, - 29de
dezembro de 2014.
João Eduardo Knopp (Gestor)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
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Noemi Corrêa Moreira (Gestora)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 001/2015
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas, na
sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com
sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: participação em cursos; fundos de investimento;
treinamento para CPA 10. Dado início à sessão, o integrante João solicitou
autorização para ele, juntamente com o Mathias, participarem de uma reunião
técnica sobre RPPS e investimentos, ofertados pela PREVIMPA no dia 26 de
março do corrente ano, não havendo oposição por parte do grupo. Também foi
levantada a questão de todos os membros do Comitê participarem do
seminário da AGIP e desde já verem a possibilidade de obter liberação de suas
funções nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2015. No que tange aos fundos de
investimentos, o SR. Delamar, gerente do Banrisul, requereu ao João
quesolicitasse um espaço na reunião do Comitê para poder explanar os
produtos daquele banco, próprios ao RPPS. Mais uma vez, levantou-se a
questão de o Comitê ser cauteloso quanto as movimentações dos recursos e
estar atento às modificações do mercado. Em última análise, foi explanado que
a Premier, empresa contrata para assessorar o Comitê, se dispõe a prestar
treinamento para CPA 10 em nosso município, em data e hora a serem
marcados posteriormente. Nada mais havendo a tratar, lavrou-seapresente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. São
Lourenço do Sul - RS, 20 de março de 2015.
Cássia KnoppTimm (Secretária)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 002/2015
Aos nove dias, do mês de junho, de dois mil e quinze, àsquatorze horas, na
sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com
sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: Parcelamento de débitos proposto pelo Executivo;
análise do relatório encaminhado pela empresa de assessoria Premier.
Verificada a existência de númerosuficiente, deu-se início a sessão com o
primeiro assunto que é a solicitação do Executivo para firmarmos acordo de
parcelamento de débitos, referente aos meses de dezembro de dois mil e
quatorze , décimo terceiro salário e o mês de junho de dois mil e quinze.
Alegaram que a receita esperada com o pagamento de IPTU não se
concretizou, a receita foi bem menor, inviabilizando o acerto destes meses. A
preocupação também é com o término da validade da Certidão de
Regularidade Previdenciária - CRP do município, que expira no mês de julho. A
questão é se podemos realizar este acordo sem lei autorizativa. Aproveitando a
presença do Sr. Alexandre Conversani, representante da empresa Premier,
que está fazendo a sua visita bimestral,prevista em contrato e aproveitando
para trazer o relatório mensal da nossa carteira de investimentos, foi solicitado
que o mesmo envie um parecer técnico quanto a situação relatada, se
podemos firmar acordo sem lei autorizativa. Ficou aprovado que só após o
envio deste parecer é que vamos voltar a tratar deste assunto. Passamos a
palavra para o senhor Alexandre que começou a fazer os comentários do
relatório da nossa carteira de investimentos, disse que temos que ir
acompanhando a taxa Selic, analisarmos as medidas econômicasque o
Ministro Levi vai adotar, o cenário econômico, análise do dólar, como indústria
e serviços vão se comportar, tudo indica que a situação do desemprego deverá
se agravar, a macroeconomia, enfim, neste momento não é aconselhável fazer
nenhuma movimentação mais arriscada, é tempo de espera para que
possamos fazer uma indicação mais segura numa possível diversificação da
carteira. Mostrou através de gráficos o desempenho das nossas aplicações.
Noemi perguntou como se pode visualizar estes desempenhos, Alexandre se
dirigiu ao computador e lhe mostrou vários sites na internet de como pode
acompanhar o desempenho de vários fundos, mostrou também como se
constrói uma planilha para acompanhamento da meta atuarial. Nada mais
havendo a tratar,lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 09de junho de
2015.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 003/2015
Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros
do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de
São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta
do dia que constou dos seguintes itens: taxa de administração; orientações de
consultoria. Deu-se início à sessão questionando-se sobre a situação da taxa
de administração do RPPS, quando João se pronunciou e declarou que a taxa
de administração e seu respectivo cálculo são de responsabilidade do setor de
contabilidade. Noemi sugeriu então, que João pelo menos demonstrasse aos
membros um relatório, visto que a taxa de administração era calculada de um
jeito e agora está sendo de outro. Até mesmo para que fique esclarecido para
os atuais membros e arquivado para os futuros integrantes do Comitê. João
concordou em encaminhar o relatório antes da próxima reunião do Comitê,
para apreciação. Passando às orientações da consultoria, João sugeriu que se
tenha cautela em algumas movimentações sugeridas pela Premier, tendo em
vista a instabilidade do mercado e a maioria das aplicações serem de longo
prazo. Martha, por sua vez, sugeriu que o Presidente do Comitê venha a
convocar sessões extraordinárias quando necessário, devido a demanda de
movimentações sugeridas pela consultoria. Tudo em virtude de que não ocorra
demora para a realização das transferências dos recursos. João propõe que se
participe no próximo mês, ou até o fim do ano, de curso com conceituados
palestrantes da CSM para estar a par do atual cenário econômico. Após, os
presentes analisaram os demonstrativos da consultoria, aprovando algumas
alterações e se resguardando em outras até o final do mês de outubro. Ficou
deliberado que as alterações serão efetuadas na próxima segunda-feira.
Ademais, foi sugerido que se fale com o consultor da Premier a fim de solicitar
que não seja acompanhada somente as especulações de curto prazo, tendo
em vista a burocracia enfrentada para realizar as devidas movimentações.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-seapresente ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 23 de
outubro de 2015.
João Eduardo Knopp (Gestor)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
Noemi Corrêa Moreira (Gestora)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 004/2015
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na
sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com
sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: videoconferência com a consultora Priscila, da
Premier; análise dos fundos de investimentos; política de investimentos. A
sessão foi iniciada com a videoconferência, onde foi apresentado pela Priscila
as guias de fundos e relatório econômico de tendências. Foi informado a ela
que algumas sugestões de movimentações proposta por ela ainda não tinham
sido feitas devido alguns trâmites burocráticos. E que o fundo IMA- Geral não
foi mexido pois está sendo utilizado para pagamento da folha dos inativos e
pensionistas e irá se esgotar porque não está
havendo aporte da
Administração Municipal. João sugeriu à Premier um posicionamento mais
estável para a carteira de investimentos, ou seja, menos volátil, e mais a longo
prazo. Em contraponto, a consultora observou que a tendência é de alta a curto
prazo, tendência que pode perdurar até dezembro. No tocante ao assunto,
Martha acha necessário que se faça as devidas movimentações pois temos
uma meta atuarial a atingir e não se pode esperar muito. Quanto a política de
investimentos, Martha questionou Priscila se o consultor Alexandre, em visita
ao município em dezembro, irá trazer a política de investimentos. Priscila
acredita que sim. Logo, João aconselha que Alexandre mande uma prévia da
política de investimentos para que se possa analisar e já ter um
posicionamento quanto a aceitação ou não da política quando ela vier a São
Lourenço. Num outro momento, João requereu sua participação na última
reunião do ano sobre comitê da CSM, dizendo que se trataria de projeções
econômicas para 2016. Requereu ainda, que ele, Mathias e Noemi
participassem de um curso ofertado pela Previmpa. E por fim, Martha
reivindicou a João que ele se comprometa a elucidar a questão da taxa
administrativa na próxima reunião. João voltou a afirmar que o cálculo da taxa
de administração é atribuição do setor contábil, não dele como gestor, e que o
mesmo só realizava tal cálculo quando estava vinculado a área de
contabilidade e que hoje faz parte somente do setor financeiro/orçamentário.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-seapresente ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 20 de
novembro de 2015.
Cássia KnoppTimm (Secretária)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Mathias SchneidTessmann (Presidente)
VeraniceScheunemann (Titular)
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ATA Nº 001/2016
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com
sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço do Sul, abaixo
nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos seguintes
itens: Primeiro: apresentação da nova composição do Comitê tendo em vista a saída
dos membros Mathias SchneidTessmann, Cássia KnoppTimm e Martha Porto
Petrucci, sendo o membro MathiasSchneidTessmam por motivo de exoneração. O
Comitê
ficou
assim
constituído:DainaVitola
Garcia
Medeiros,VeraniceScheunemann,Fabiano Bosenbecker,Luciana Serpa Soares e
Lucas Mourão, presentes também na reunião os gestores João Eduardo Knopp e
Noemi Corrêa Moreira. Ausente na reunião Luciana Serpa Soares.Foram escolhidos
DainaVitola Garcia Medeiros e VeraniceScheumenemann como Presidente e
Secretaria, respectivamente,do Comitê de Investimentos. Segundo: a elaboração do
Regimento Interno do Comitê será pauta em reuniões posteriores. Será solicitado
material de apoio junto a DPM. Terceiro: treinamento para os membros do Comitê a
fim de obterem a certificação exigida para os mesmos, ou seja, CPA-10, prova
aplicada pela ANBIMA ou CG (Certificação de Gestores de RPPS), prova aplicada
pela APIMEC. Foi deliberado que também poderão participar do referido treinamento
os Conselheiros do Fundo e demais servidores municipais interessados. O
treinamento será feito pela empresa de consultoria do fundo, PREMIER, com agenda
a ser marcada pela Presidente do Conselho para após a segunda quinzena do mês de
outubro do corrente ano. Quarto: Relatório de Acompanhamento da Carteira do fundo
referente ao mês de Junho/2016. Deliberado em não efetivar as recomendações tendo
em vista a situação estável da carteira, bem como referir-se a período muito anterior a
data da reunião. Serão aguardados os próximos Relatórios, assim como obter maiores
informações e subsídios junto a CSM e instituições financeiras a cerca do mercado
financeiro. Quanto a aplicação da entrada de novos recursos em IRF-M1 também não
será efetivada poisa carteira do fundo já tem um grande volume de recursos nesta
aplicação, sendo assim, no caso de novos recursos os mesmos serão aplicados em
investimentos a taxa SELIC ou CDI pela fácil liquidez. Por fim, a próxima reunião será
dia vinte e um de setembro próximo, as quatorze horas na Sala das Licitações da
Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, lavrou-seapresente ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS,
16 de agosto de 2016.
VeraniceScheunemann(Secretária)
DainaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
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ATA Nº 002/2016
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as
quatorze horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel.
Alfredo Born, nº 202, reuniram-se os membros do Comitê do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço do Sul, abaixo
nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos
seguintes itens: Primeiro: Foi feito um breve resumo da reunião anterior, em
virtude da ausência de Luciana Serpa Soares na reunião de 16 de agosto p.p.
Segundo: Relatório de Acompanhamento da Carteira do Fundo referente ao
mês de Agosto/2016. Conforme o referido relatório a carteira do fundo esta
bem alocada e enquadrada na Resolução nº 3.922/2010 não havendo
necessidade de realizar realocações na mesma. A meta atuarial tem sido
atingida. Quanto aentrada de novos recursos, a recomendação é de que os
mesmos sejam alocados em fundos IRF-M1 ou alternativamente, para
aumentar levemente a volatilidade da carteira, recomendam-se os índices
IDkA-2A e IMA-B5. Diante da recomendação, a deliberação foi de que os novos
recursos serão alocados em fundos IDKA – 2A, em virtude do prazo de
vencimento. Por fim, também estavam presentes na reunião os gestores João
Eduardo Knopp e Noemi Corrêa Moreira. Ausente o membro Fabiano
Bosenbecker. Apróxima reunião será dia dezoito do mês de outubro próximo,
as quatorze horas na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-seapresente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 27 de
setembro de 2016.
VeraniceScheunemann (Secretária)
DainaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Luciana Serpa Soares (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
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ATA Nº 003/2016
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as
quatorze horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel.
Alfredo Born, nº 202, reuniram-se os membros do Comitê do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço do Sul, abaixo
nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos
seguintes itens: Primeiro: Aprovação das Atas nº 001/2016 e 002/2016.
Segundo: Treinamento para gestores, conselheiros e membros do comitê do
RPPS, dias 08, 09 e 10 de novembro próximo, tendo como orientador
Alexandre Conversani Júnior, da Premier Análises e Consultoria. Local e
horários ainda não definidos, possivelmente na sede do SIMUSSUL. Será
encaminhada correspondência solicitando a cedência do local. Assim que
definidos, hora e local,os mesmos serão comunicados pela Presidente do
Conselho aos interessados, através de correspondência eletrônica ou via
telefone. Terceiro: Próxima reunião dia 10 de novembro de 2016, juntamente
com o Senhor Alexandre, da Premier, para fins de estudo do cenário
econômico, avaliação da carteira de investimentos do fundo e expectativas
para o exercício seguinte. Quarto: Relatório de Acompanhamento da Carteira
do Fundo referente ao mês de Setembro/2016. Conforme o referido relatório,
assim como no mês de Agosto/2016, a carteira do fundo permanece bem
alocada e enquadrada na Resolução nº 3.922/2010, e a meta atuarial tem sido
atingida. A recomendação é resgatar 4% (quatro por cento) do índice CDI para
investir no IMA-B5, para fins de diversificação da carteira. Quanto aentrada de
novos recursos, a recomendação é de que os mesmos sejam alocados em
fundos IRF-M1 ou alternativamente, para aumentar levemente a volatilidade da
carteira, recomendam-se os índices IDkA-2A, IMA-B5 ou IRF-M. Diante da
recomendação, a deliberação foi de que deve-se aguardar a próxima reunião
do COPOM para então efetivar ou não a recomendação da consultoria,
dependendo do comportamento da taxa SELIC de aumentar ou diminuir.
Quanto a entrada de novos recursos serão alocados em fundos IDKA – 2A, a
exemplo do mês anterior. Por fim, também estavam presentes na reunião os
gestores João Eduardo Knopp e Noemi Corrêa Moreira. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-seapresente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos
membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 18 de outubro de 2016.
Veranice Scheunemann (Secretária)
Daiana Vitola Garcia Medeiros (Presidente)
Luciana Serpa Soares (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
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ATA Nº 004/2016
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, asdezesseis
horas, na sede do SIMUSSUL – Sindicato dos Municipários de São Lourenço
do Sul, sito a Rua Júlio de Castilhos, nº 2189, nesta cidade, reuniram-se os
membros do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do
município de São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar
sobre a pauta do dia que constou dos seguintes itens: Primeiro: O Senhor
Alexandre Conversani Júnior, da Premier Análises e Consultoria fez uma
explanação sobre a carteira de investimentos do fundo. Relatou que 23% (vinte
e três por cento) da nossa carteira encontra-se aplicada em investimentos pós
fixados, ou seja, apresentam risco zero. Ratifica que nossa carteira está bem
alocada, batemos a meta atuarial, sendo resultado positivo. Um movimento
seria tirar do IMA-Geral na Caixa e colocarno fundo DI, também na Caixa.
Reafirma que devemos seguir nosso perfil conservador, por causa do atual
cenário econômico e político e também a meta atuarial já foi atingida e deve ser
preservada. A previsão para o ano seguinte é de que a taxa SELIC deve
chegar perto de 11% (onze por cento), sendo a inflação 6% (seis por cento)
nos mantendo conservadores chegaremos perto da meta. Buscando maior
rentabilidade, sem muitas alterações, menor risco possível. Observou que,
desde a contratação da consultoria, o fundo acatou uma única vez as
recomendações feitas pela empresa de alteração em nossa carteira. Solicitou a
liberação de um percentual para os gestores realizarem gestão ativa em fundos
de renda fixa e, também uma pessoa para manter contato entre banco e
Empresa Premier. Por fim expôs sobre um sistema de qualidade chamado PróGestão, que consiste em obter uma certificação de qualidade do nosso RPPS,
através do atingimento de níveis, em três áreas, ou seja, Controle Interno,
Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Recomendou a criação de
um grupo de estudos, a partir do ano de 2017, para pleitear tal selo de
qualidade, cuja vigência se dará a partir de 2018. Segundo: Também presente
na reunião a Senhora Martha Nunes Petrucci, Presidente do Conselho do
Fundo. Nada mais havendo a tratar, lavrou-sea presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS,
10 de novembro de 2016.
Veranice Scheunemann (Secretária)
Daiana Vitola Garcia Medeiros (Presidente)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
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ATA Nº 005/2016
Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove
horas, na sala de reuniões da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, com sede à Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros
do Comitê e gestores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do
município de São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar
sobre a pauta do dia que constou dos seguintes itens: Política de Investimentos
para 2017 e informes: os gestores fazem uma explanação sobre a política,
dizendo que segundo as previsões do Relatório Focus de 18/11/16, o IPCA
deve encerrar o ano de 2017 em 4,93%. De Janeiro a Outubro de 2016, o
índice já acumulou 5,78% no ano. Dada esta expectativa de 4,93% a.a., podese esperar que o IPCA mensal médio (de janeiro a Dezembro) seja de 0,42% resultando em uma meta atuarial média mensal de 0,92%. Atualmente, a taxa
média diária do DI é de 0,052%. A taxa DI acumulada mensal gira em torno de
1,05%-1,11%, dependendo do número de dias úteis no mês. O cenário-político
econômico do Brasil, as perspectivas para a inflação e taxa de juros, e a
relação risco vs. retorno dos ativos, os recursos do RPPS – Prefeitura
Municipal de São Lourenço do Sul terão como alocação estratégica uma
carteira conservadora. Neste contesto foi aprovada a política de investimentos
do ano de 2017, conforme relatório PREMIER. Foi informado que a presidente
do Comitê obteve a certificação do Certificado de Gestor de Regime Próprio de
Previdência Social (CGRPPS) e os demais menbros prestarão ou agendarão a
prova para os meses de janeiro e fevereiro de 2017. Lavrou-se a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. São
Lourenço do Sul - RS, 23 de dezembro de 2016.

Veranice Scheunemann (Secretária)
DaianaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
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ATA Nº 001/2017
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove
horas, na sala de reuniões da sala licitações, com sede à Rua Coronel Alfredo
Born n.º 202, reuniram-se os membros do Comitê e gestores do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço do Sul,
abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou
dos seguintes itens: Calendario do ano de 2017, a Presidente do Conselho e
integrante do Comitê de investimento coloca que já estão certificados dois
membros do Comitê, assim ficando regular perante ao Ministerio da
previdência neste quisito. A gestora Noemi coloca da importância de ir ao
treinamento mensal em Porto Alegre na reunião de comitês de investimento.
No qual prevendo a queda da taxa Selic, neste cenário econômico nossa
rentabilidade diminiu, ainda devemos nos manter conservadores, e
acompanhando as próximas ações do governo dependendo destas para
manter a nossa rentabilidade. Espectativa de queda para o ano da taxa selic é
de 9,5%. Caindo o juro real a sugestão da empresa Gestor UM vem de
encontro com a sugestão da Premier onde a indicação é pré-fixado IRFM ou
pós-fixado em IMAB curto prazo. Fazer algumas adequações na carteira de
investimento. Lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 21 de fevereiro
de 2017.

DaianaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
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ATA Nº 002/2017
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na
sala de licitações, com sede à Rua Coronel Alfredo Born nº 22, reuniram-se os
membros do Comitê e gestores do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) do município de São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir
e deliberar sobre a reunião extraordinária que constou dos seguintes itens:
Correspondência recebida pela integrante do Comitê Veranice Scheunemann
solicitando seu desligamento em caracter definitivo deste Comitê Financeiro
por motivos particulares e também pela elevada demanda de trabalho na
Camâra Municipal. Sugerido o convite a integrante do conselho Claudia Soares
Unticeski na qual já está devidamente certificada para compor o Comitê. A
assessoria Premier encaminhou documentos para o cadastro dos
investimentos dos bancos, os questionários para levarem ao banco e pegarem
as respectivas assinaturas para credenciamento do banco e dos fundos, os
gestores estão responsáveis pelo cadastramento das instituições e fundos pelo
Cadiprev com prazo final aos trinta dias do mês de abril de dois mil e
dezessete. Os gestores João e Noemi já estão entraram em contato com os
respectivos bancos. A presidente do Comitê informa que já esta homologado
parte do projeto para a casa do FAPS. Lavrou-se a presente ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul RS, 09 de março de 2017.

DaianaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
João Knopp (Gestor)
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ATA Nº 03/2017
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze
horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, com sede à
Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê e gestores do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: o Gestor João coloca a nota técnica n°
17/217/CGACI de 03 de fevereiro de 2017 que trata do credenciamento das
instituições financeiras e dos respectivos fundos de investimento para os
RPPS. Solicitar uma reunião extraordinária dos integrantes do comitê e do
conselho de previdência com data definida para dia 05 de abril de 2017 para
aprovar o credenciamento das instituições e fundos, local a ser definido.
Informar que a integrante do conselho Claudia Soares Unticeski aceitou ser
indicada como integrante do comitê. Na próxima reunião será colocada a
situação da carteira de investimento do município. Nos dias 08, 09 e 10 de
maio de 2017 acontecera o XV Seminário Sul-Brasileiro de Previdência
Pública, na cidade de Gramado, tendo até a próxima reunião ordinária do
comitê para confirmar a presença para que sejam providenciadas as inscrições,
diárias e hotel. Lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 29 de março
de 2017.

DaianaVitola Garcia Medeiros (Presidente)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Noemi Corrêa Moreira ( Gestora)
João Knopp (Gestor)
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ATAN° 04/2017
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, ás quatorze horas, na
sala de reuniões do Simussul, reuniram-se os membros do Comitê, Gestorese
membros do conselho de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do
Município de São Lourenço do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar
sobre reunião extraordinária que constou o seguinte item: Sobre o
credenciamento das instituições e dos fundos do Banco do Brasil, Banco do
Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica Federal, com os fundos
enquadrados na Resolução 3922/2010 do MPS. O Gestor João Knopp explica
para os membros do comitê e do conselho sobre a nota técnica
17/2017/CGACI de 03 de fevereiro de 2017 e como deve ser o seu
credenciamento, que os dados estão todos salvos em meio digital e disponível
no site dos referidos Bancos. Tendo a aprovação de todos os presentes, após
sanadas todas as dúvidas. São Lourenço do Sul - RS, 05 de abril de 2017.

Daiana Vitola Garcia Medeiros (Presidente)
Martha Porto Petrucci (Titular)
Lucas Mourão (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (Gestora)
João Knopp (Gestor)
Claudia Soares Unticeski (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Mauricio Santana Soares (Titular)
Mariangela Damasceno Ribeiro (titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Claudia Terezinha Moreira (Titular)
Sandra Magda Becker (Suplente)
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ATA Nº 05/2017
Ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas,
na sala de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, com sede à Rua
Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê e gestores do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: Foi questionado para Gestora Noemi a respeito
do credenciamento, no qual será finalizado esta semana o credenciamento do
DAIR. Frente as novas atrabuições do Gestor João como contador, o comitê
entende que será necessário uma revisão das responsabilidades dos gestores.
Foi apresentado a recomendação da Premier pela manutenção da carteira de
investimento, em caso de novos recursos aplicação em IRFM 1, ficando
decidido que manteremos a carteira existente. Convidada a titular Claudia
Soares Unticeski para ser secretaria do comitê, a mesma aceitou. Dos
presentes todos comfirmarão a presença no XV Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública em Gramado.
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ATA Nº 06/2017
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às Quatorze
horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, com sede à
Rua Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê e gestores do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: Apresentação do relatório de Acompanhamento
da Carteira de investimentos-São Lourenço do Sul- Abril de dois mil e
dezessete da empresa Premier. Foi apresentada a orientação da empresa
Premier que recomenda a manutenção da carteira, pois encontra-se com uma
boa alocação e bom risco x retorno; Aplicar novos recursos em fundos
referenciados no índice IRF-M1, ficando decidido que será seguida esta
orientação. Os gestores João e Noemi apresentaram a gestão ativa, sendo a
opinião da gestora, que se inicie a aplicação em gestão ativa na renda fixa com
pequeno percentual, aceitando a sugestão da Premier de 1% do patrimônio do
fundo. A opinião do gestor João difere, um pouco, da gestora Noemi no
sentido de que a gestão ativa é um movimento expeculativo que pode
apresentar maior risco, chegando a conclusão de que vão verificar a
operacionalização junto à gerencia da Caixa quanto a aplicação experimental
num modelo de gestão ativa, ficando os gestores de identificar qual fundo de
resgate, na próxima reunião será avaliada tanto aplicação, quanto a
operacionalização. Foi apresentado a Agenda Gestor Um do mês de junho de
dois mil e dezessete. Lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS, 23 de maio de
2017
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ATA Nº 07/2017
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, na
sala de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, com sede à Rua
Álvares Cabral n.º 44, reuniram-se os membros do Comitê e gestores do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre os seguintes
assuntos: O gestor João entrou em contato com o gerente da Caixa Econômica
Federal ficando definido a operacionalização através de telefone e e-mail
através de um gestor e presidente do Comitê pela Secretaria da Fazenda.
Alexandre explicou a respeito daz aplicações em gestão ativa, renda física e
variável situação da carteira do município do mês de maio, acreditando que a
carteira está bem alocada, a locação do DI pode continuar no percentual
existente visto ter a possibilidade de ajustar o desenquadramento passivo. Foi
apresentado pelo Alexandre o sistema OPMAX, com cadastramento para
usuário desse sistema, colocou o convite para participar do curso, que será
ministrado dia doze do mês de julho do corrente ano, na APIMEC, em Porto
Alegre sobre o sistema OPMAX, o qual os membros do comitê, demonstraram
interesse em participar, ficando para serem confirmadas as vagas disponíveis e
a forma de deslocamento do pessoal. Lavrou-se a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos membros presentes. São Lourenço do Sul - RS,
13 de junho de 2017.
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