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ATA 001/2016
Realizada dia 29 de março de 2016
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove 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 863/2015, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS e o Sr. Eliseu Elias Vogt, contador
do Município e também membro do Conselho Municipal de Previdência. 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 2015”.
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 2015,
onde foi atingido o percentual de 10,23%. A Sra. Tatiane Schnur, Gestora Financeiro do RPPS, atribuiu tal
resultado à estratégia mais conservadora, o que limitou o ganho, caso tivesse aplicado nos fundos de
longo prazo teríamos uma expectativa de retorno onde o fator risco é presente. Para esse ano a estratégia
é similar, com o agravante da crise política a taxa de juros mantém-se alta sem reflexos na inflação; não há
como se estabelecer uma estratégia para o RPPS de Longo Prazo, se os juros venham a cair temos um
reflexo negativo no DI e positivo nos títulos de Longo Prazo, se houver manutenção da taxa de juros para
cima os títulos de Longo Prazo tendem a perder rentabilidade. Neste Cenário o melhor é não tentar
antecipar os movimentos de mercado e concentrar os recursos em títulos de curto prazo. Ainda, não se
pode confundir os Fundos de Curto Prazo com os Fundos de Longo prazo com carência de resgate com
taxas pré-contratadas que na data de resgate tem a meta atuarial garantida. Após os devidos
esclarecimentos deu-se sequência à ordem do dia com a apresentação do Cálculo Atuarial 2016. O estudo,
realizado pela empresa CSM Consultoria Atuarial, foi realizado com base no banco de dados obtido através
do censo previdenciário. O patrimônio do FPSM é de R$ 19.006.562,41, sendo o déficit de R$
24.346.493,51, totalizando uma reserva técnica de R$ 50.415.453,69. As alíquotas foram mantidas, ficando
a dos servidores em 11%, a alíquota patronal em 15,14%, e a alíquota do passivo atuarial em 26,50% até
2035. O índice de cobertura (ICRM), que era de 31,09% em 2015 passou para 37,70% em 2016. Nos
assuntos gerais o Sr. Cícero, primeiramente parabenizou o servidor Luciano Brust por sua aprovação na
certificação CPA-10, com índice de aprovação de 80%. Além disso, comunicou que haverá o Seminário SulBrasileiro de Previdência Pública, que se realizará em Gramado entre os dias 16 e 18 de maio de 2016, e
que os membros do Comitê de Investimentos, mais o servidor Luciano Brust, se farão presentes. Por fim,
foi aberta a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos deu-se por encerrada
a reunião, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes. Membros do
Conselho: Cristina Heloísa Knak, Eliseu Elias Vogt, Josiane Reinheimer, Luciano Brust, Ramsés Machado
Silva, Cícero Theobald e Urbano Schroer. Membros do Comitê de 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.

