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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dez horas, na Sala de Reuniões da
Secretaria Municipal de Educação, na Prefeitura Municipal de Feliz/RS, localizada na Rua Pinheiro
Machado, nº 55, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência (CMP), nomeados pela
Portaria nº 785/2013, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS e o Sr. Eliseu Elias Vogt, contador
do Município. O Sr. Ramsés Machado Silva, Presidente do Conselho, iniciou a reunião dando boas vindas a
todos e passando de imediato a palavra para o Sr. Eliseu Elias Vogt para o item “Prestação de Contas e
Emissão do Relatório e Parecer do exercício 2013”. Após apresentação dos resultados e deliberações o
Conselho autorizou o Presidente a assinar o respectivo relatório, que segue anexo a esta Ata. Na sequência
foi apresentado o resultado da meta atuarial de 2013, onde foi atingido o percentual de -7,86%. O Sr.
Ramsés Machado Silva, Gestor Financeiro do RPPS, atribuiu tal resultado à grande perda acumulada pelos
títulos públicos federais em 2013, em especial as NTN-Bs, que tiveram resultado negativo na casa de -10%.
Ressaltou que apesar desses índices serem compostos somente por títulos públicos federais, que são
considerados ativos com menor risco, os preços são calculados diariamente (marcação a mercado) e
sofrem influência de diversos fatores, dentre elas a taxa de juros básica da economia (Selic), que, até
janeiro de 2013, tinha tendência de queda e que acabou sofrendo elevações sucessivas durante o ano, por
conta da pressão inflacionária. Além disso, o pronunciamentos do Governo norte-americano sinalizando o
fim do programa de compra de títulos, bem como a alta da taxa de juros dos títulos do Tesouro Americano
e a alteração do viés na nota de rating do Brasil pela Agência S&P, atribuindo maior risco aos títulos
brasileiros e a alteração da alíquota de IOF incidente sobre as aplicações de investidores estrangeiros
tiveram impacto direto deste resultado. Na mesma linha, o mercado de renda variável ficou aquém das
expectativas traçadas ao final de 2012, após os devidos esclarecimentos deu-se sequência à ordem do dia
com a apresentação do Cálculo Atuarial 2014. O estudo foi realizado pela empresa CSM Consultoria
Atuarial e indicou que não há necessidade de alteração das alíquotas de custeio, contudo, ele apresentou
uma preocupação com a elevação das concessões de licenças, em especial o auxílio-doença. No item
renovação da certificação de investimentos do Gestor Financeiro o Sr. Ramsés informou que sua
certificação vende em julho de 2014 e solicitou autorização para que o RPPS custeie esta renovação, sendo
a mesma aprovada pelo Conselho. No item Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, que se
realizará em Caxias do Sul entre os dias 12 e 14 de maio de 2014, o Presidente informou que os membros
do Comitê de Investimentos se farão presentes e comunicou que o Conselheiro Cícero Theobald foi
convidado para participar visto seu envolvimento com a gestão do RPPS e a operação do Sistema de
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (SIPREV). Nos assuntos gerais o Sr. Ramsés comunicou
a intenção do Comitê de Investimentos em fazer um rodízio em sua composição, visto o término de seu
mandato 02 de agosto de 2014, comunicando o servidor Cícero Theobald, que já possui certificação de
investimentos, para que este intensifique seu estudo e acompanhamento do mercado financeiro, por fim
o Presidente comunicou que, conforme combinado na última reunião do CMP, foi aberto prazo em janeiro
para manifestação de interessados em efetuar a certificação de investimentos e que não houve inscrições,
desta forma, o Conselho indicará um servidor em reunião posterior. Também foi informado que o contrato
para o fornecimento do software para o RPPS (Funger) foi encerrado em fevereiro de 2014. For fim, foi
aberta a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, às onze horas deu-se por encerrada a reunião, sendo
lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes. Membros do Conselho: Sabrine
Willrich, Patrícia Henz, Ursula Hennig, Ramsés Machado Silva, Cícero Theobald, Márcia Maria Teuschel e
Urbano Schroer. Membros do Comitê de Investimentos: Tatiane Schnur e Leonardo José Frosi. Contador
do Município: Eliseu Elias Vogt.
* A ata eletrônica é cópia fiel da ata impressa, que pode ser conferida junto ao Presidente do CMP.

