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Aos doze dias do mês de novembro de 2020, às 14 horas. no Plenário da CâmaÍa Municipal de

VeÍeadoÍes, reuniÍam-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, Denilson PiÍes Neves.

Fabiane Raquel CantoÍL lvanita Bordignon, Janaina Ideli Rigon, Luiz Jaime Ritta, Marilia Rodrigues

dos Santos e Rita de Cássia FigueiÍedo Soares. Inicialmente a Presidente iniciou a reunião desejando

boas vindas aos presentes. logo após fez a leitura da ata número oito. a qual foi aprovada pelos

presentes. Em seguida informou sobre as correspondências recebidas, dentre elas sobre a justificativa

da servidora e secretáriâ Lisandra Marta Englert que se encontra em licença saúde por 30 dias. O

Gestor. Denilson relatou que recebeu uma lista de pedido de informaÇões do TCE a respeito do DRAA

em função da redução da aliquota patronal e relembÍou sobÍe a reuniào realizada em dezesseis de

março do corrente ano com a Atuaria Michele. a referida re{rnião ocorreu neste mesmo local, na

oponunidade a atuária apresentou o Cálculo Atuarial e explanou sobre a Portaia 46412018. sobre a

Reforma da PÍ€vidência e os impactos disso no cálculo. Essa reunião contou com a participação de

membros do Conselho e de diversos setores da PrefeituÍa Munjcipal. O G€stor comentou tambem

sobre o orçamento da empresa GestoÍ Um Consultoria que pede atualização do contrato pelo IGPM

mais 257o de aditivo, para a elaboÍâção do Cálculo Atuarial para o de 2021 Foi comentado sobre o

Censo PÍevidenciário que está ocorÍendo, seu cronograma de reaiização e que todos os ser'"'idores da

SecÍetaÍia de Educação já íealizaíaÍn- PaÍa a politica de investimento para o ano de 2021 será realizada

uma reuniâo extraoÍdinaria no mês de dezembro prevista para os dias 14 ou 21, no hoÍário das 8 horas

e 30 minutos, visto que a empresa Referência já encaminhou uma minuta de politica de investimentos.

A próxima reunião ordinária será realizada em l0 de dezembro de 2020, às quatorze horas, nesse

mesmo local Na sequência, o gestor apÍesentou os dados de controle dos fundos de investimentos do

mês de outubro/2020, que totalizou um acumulado de R$ 47.700 780.20, com rendimentos de R$

(31 380.11) no mês, perfazendo um desempenho de 0,07%. A aplicação ro Banco Banrisul detém

42.74yo do parrimônio liquido e os rendimentos foram positivos no valor de R$ 45.433,48. na Caixa

Econômica Federal cercâ de 49,36yo com rendimentos negativos no valor de R$ I I qôo.U1 e no Ba[co

do Brasil detém cerca de 7,907o os rendirnentos foram negativos no valor de RS 9l .i l. As despesas do

fundo no mês de outubro totalizaram R$ 321.939.78, sendor R$ 283.009,40 de folha de pagamento de

inativos; R$ 3ó.260,11 de folha de pagamento de pensão, R$ 925.68 de gratificaçâo do gestor e R$

I 744,59 de despesas administrativas. Nada mais havendo a constar eu, Janaina Ideli Rigon. la!Íei a

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Gestor. Restinga Sêca. 12 de

novemhro de 2020

Denilson Pires Neves

Janaina ldeli Rigon


