ATA Nº 38/2019
Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019, às 10h15, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência Social, a pedido da Presidente,
nesta data composto pelos membros efetivos presentes: Ana Beatriz Ferreira Garcia, Raquel
Barros de Souza Dias, Claudio Ewerton Weiss, Kellen de Azevedo Vasco, Roselena
Machado Pereira, Paulo Diniz e José Amaro Pereira e, também se fez presente o Gestor de
Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore.
Dando inicio a Presidente solicitou autorização para participação da Gestora Administrativa
Carolina Guimarães na Oficina sobre o Sistema GESCON-RPPS, a se realizar nos dias 22 e
23 de julho de 2019 no auditório da AIAMU em Porto Alegre – RS, no valor de R$ 480,00 por
participante. Tendo em vista que a Gestora está como responsável no dito Sistema, foi
solicitada aprovação para participação em curso sobre o mesmo. Submetido à votação, foi
aprovado por unanimidade.
Dando prosseguimento a reunião, a Tesoureira Kellen informou o total em Caixa no dia
31/05/2019 de R$ 50.016.625,88 (cinquenta milhões e dezesseis mil e seiscentos e vinte e
cinco reais e oitenta e oito centavos). Os rendimentos em maio/2019 totalizaram R$
592.567,02 (quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dois
centavos).
Por fim, o Gestor de Investimentos começou a tecer considerações gerais sobre o cenário
econômico nacional e internacional. Informou que, em razão da indefinição da reforma da
previdência e da economia local, a leitura do cenário internacional vem favorecendo os
investimentos, sobretudo, diante da briga internacional entre o EUA e CHINA que estão
favorecendo os investimentos em outros mercados, como o BRASIL.
Falou sobre o relatório de investimentos apresentado nesta reunião, foi demonstrada a
evolução da rentabilidade bruta acumulada em 31/05/2019 superou 2 (dois) milhões.
Em relação ao cumprimento da meta atuarial, a efetividade da meta atuarial acumulada até
maio de 2019 é de 89,1192%. Sendo explanado sobre a relação entre a variação da inflação
e a meta atuarial, onde na medida em que a inflação cai, aumenta a efetividade da meta
atuarial.
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.

