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Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às treze 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 863/2015 e os membros do Comitê de Investimentos do RPPS. O Sr. Cícero
Theobald, Presidente do Conselho, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e apresentou a nova
composição do Conselho Municipal de Previdência, quais sejam: Ana Paula Mohr, Eliseu Elias Vogt, Cristina
Heloísa Knak (suplente) e Franciele Palavro Simoni (suplente), representando o Poder Executivo; Josiane
Reinheimer e Inácio Fabiano Lermen (suplente), representando o Poder Legislativo; Luciano Brust, Ramsés
Machado Silva, Cícero Theobald, Úrsula Hennig (suplente), Márcia Maria Teuschel (suplente) e Éverton
Sebastiany de Araújo (suplente), representando os servidores ativos; e Urbano Schroer e Hertha Ilaine
Bohn (suplente), representando os servidores inativos. Para dar início à transição da gestão o Sr. Cícero
apresentou os saldos bancários e aplicações, com posição até 30/11/2015. Por fim, explicou algumas
responsabilidades do Conselho aos novos membros e informou que os membros titulares têm direito a
votar e ser votado, sendo substituídos pelos respectivos suplentes em caso de ausência. No item seguinte,
a Eleição para o cargo de Presidente do CMP, após deliberações, o Sr. Cícero Theobald foi reconduzido, por
unanimidade, para mais um ano. No item “contratação de empresa para elaboração do cálculo atuarial
2016”, ficou definido que, após a apresentação de orçamentos, a empresa CSM Atuarial será a contratada.
No item “autorização de servidor para certificação de investimentos” o Presidente colocou em apreciação
o nome do conselheiro Luciano Brust para realização da certificação de investimentos. A indicação foi
aprovada por unanimidade. Desta forma, o servidor terá custeada as despesas de curso e de certificação
CPA 10, através da taxa de administração do RPPS. No item referente à Política de Investimentos para
2016 o Presidente passou a palavra para Tatiane Schnur, Gestora Financeira do RPPS. Esta explanou sobre
o mercado financeiro e a atual situação dos investimentos do RPPS, colocando em análise a Política de
Investimentos para 2016. Após deliberação o CMP aprovou a Política para 2016, com a sugestão de trazer
o acompanhamento da estrutura e limites de alocações do item 7.5 da Política de investimentos. Após a
sugestão, a Política foi assinada por todos os presentes. Por fim, foi aberta a palavra livre. Nada mais
havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta minutos deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a
presente ata, que segue assinada por todos os presentes. Membros do Conselho: Ana Paula Mohr, Eliseu
Elias Vogt, Franciele Palavro Simoni, Josiane Reinheimer, Inácio Fabiano Lermen, Luciano Brust, Ramsés
Machado Silva, Cícero Theobald, Úrsula Hennig, Márcia Maria Teuschel. Gestora Financeira do RPPS:
Tatiane Schnur.

