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Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, 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. Cícero Theobald, 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 2014”. 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 2014, onde foi atingido o percentual de
10,76%. A Sra. Tatiane Schnur, Gestora Financeiro do RPPS, atribuiu tal resultado à grande perda
acumulada pelos títulos públicos federais em 2014, em especial os Fundos atrelados ao IMA-B que
somente no mês de dezembro de 2014 apresentou rentabilidade negativa de 1,90%. 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 2015 sofreu elevações
sucessivas durante o ano, por conta da pressão inflacionária. Também contribuiu a alta do dólar, a crise
energética e além da Petrobrás. Além disso, os 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 ratting do Brasil pela Agência S&P, atribuindo maior risco aos
títulos brasileiros, forçada pela expectativa de aumento das taxas de juros dos EUA. A eleição presidencial
também afetou bastante os rendimentos dos fundos, visto que as especulações modificavam o humor do
mercado. Após o período eleitoral as expectativas se voltaram para a formulação da nova equipe
econômica do governo federal, que foi bem recebida pelo mercado financeiro, essa aceitação acabou
sendo anulada pela notícia de que os números nas contas públicas estavam ruins, além da crise gerada
pela proposta do governo de rever as regras do cálculo de meta do superávit primário de 2014. Também
salientou que as expectativas são de baixo crescimento da economia e elevada inflação, o momento
requer cautela. Após os devidos esclarecimentos deu-se sequência à ordem do dia com a apresentação do
Cálculo Atuarial 2015. O estudo, realizado pela empresa CSM Consultoria Atuarial, foi realizado com base
no banco de dados obtido através do censo previdenciário e também com a migração do pagamento dos
benefícios como auxílio doença, licença maternidade e salário família dos servidores ativos para a
responsabilidade do Município. A alíquota dos servidores foi mantida em 11%, enquanto a alíquota
patronal foi reduzida de 15,90% para 15,14%, e a alíquota do passivo atuarial foi estagnada em 26,50% até
2035. No item renovação da certificação de investimentos da Gestora Financeira a Sra. Tatiane informou
que sua certificação vence em julho de 2015 e solicitou autorização para que o RPPS custeie esta
renovação, sendo a mesma aprovada pelo Conselho. Também, foi informado que será realizado no
Município de Vale Real um curso preparatório para a Certificação do CPA-10, entre os dias 17 e 19/06, e
que os servidores Everton Sebastiany de Araújo e Patrícia Carine Britz, se houverem disponibilidade, serão
inscritos para a realização do mesmo. Questionados, os dois servidores acenaram positivamente. No item
Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, que se realizará em Gramado entre os dias 11 e 13 de
maio de 2015, o Presidente informou que os membros do Comitê de Investimentos se farão presentes.
Nos assuntos gerais o Sr. Cícero comunicou que a servidora Sabrine Willrich se exonerou e que para
manter a composição do Conselho, será enviado memorando ao Executivo para que o mesmo indique um
substituto. Por fim, foi aberta a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos
deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.
Membros do Conselho: Patrícia Carine Britz, Inácio Fabiano Lermen, Ramsés Machado Silva, Cícero
Theobald, Márcia Maria Teuschel, Everton Sebastiany de Araújo e Urbano Schroer. Membros do Comitê de
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Investimentos: Tatiane Schnur. Contador do Município: Eliseu Elias Vogt.

* A ata eletrônica é cópia fiel da ata impressa, que pode ser conferida junto ao Presidente do CMP.

