ATA Nº 31/2018
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2018, às 10 (onze) horas, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência Social, a pedido do
Presidente, nesta data composto pelos membros efetivos presentes Tiago Oliveira dos
Santos, Ana Beatriz Ferreira Garcia, Gladis Regina Madeira, Raquel Barros de Souza Dias,
Claudio Ewerton Weiss, Luiz Paulo Diniz, José Amaro Pereira e Roselena Machado Pereira.
Após foi apresentada a Política de Investimentos para 2019 pelo Gestor de Investimentos
Bruno. Primeiramente foi informado que a referida política de investimentos deve ser
enviada a Secretaria da Previdência Social até 31/10/2018. Que na referida Política de
Investimentos foram levados em consideração o atual cenário político e econômico. Foi
realizada uma explanação sobre os fundos de investimentos em que estão alocados os
recursos do fundo. Foi dito ainda, que diante dos atuais resultados o déficit em relação à
meta atuarial para 2018, se confirmando a expectativa de rentabilidade para outubro de
2018 deve beirar em torno de 1% (um por cento) em relação a meta atuarial, o que é uma
expectativa muito boa, já que se aproxima em muito da meta atuarial. Foi dito ainda, que a
meta atuarial para 2019 deve permanecer em torno de 5,75 % mais INPC, modelo de gestão
própria, com tomada de decisão pelo próprio de Comitê de Investimentos. Com relação às
estratégias de investimentos mantêm-se o cuidado com a análise da rentabilidade, risco e
liquidez dos Fundos Investimentos. Assim, continua a adoção de medidas conservadoras em
razão do cenário nacional e internacional do mercado, que por ora, se apresenta instável.
Submetida à aprovação, a Política de Investimentos para 2019 foi aprovada por
unanimidade.
Dando continuidade a reunião a Tesoureira Ana Beatriz Garcia, trouxe dados sobre o
número de aposentados e pensionistas onde pode-se perceber que os valores gastos com
aposentadorias e pensões estão abaixo de 20% em relação as contribuições totais mensais,
sendo que, considerada a reserva técnica trata-se de um Fundo de Previdência Saudável.
Após, pelo Presidente foi informado da Participação da Gestora Administrativa Carolina
Guimarães em curso sobre COMPREV, a ser realizado na APIMEC SUL, no dia 20/11, no valor
de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) por participante. Submetido a aprovação
pelo Conselho, a participação foi aprovada por unanimidade.
Nada havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Raquel, Secretária,
lavrei a presente Ata, que depois de lida, será assinada por mim e pelos demais presentes na
reunião.

