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Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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 785/2013 e os membros do Comitê de Investimentos do RPPS. O Sr. Ramsés
Machado Silva, Presidente do Conselho, iniciou a reunião dando boas vindas a todos. No primeiro item da
ordem do dia foram apresentadas as alterações legais que passarão a ter vigência em 2015, passando as
despesas de todas as licenças e abono família dos ativos para custeio da Administração, mantendo apenas
aposentadorias, pensões e abono família dos inativos vinculados ao RPPS. O Presidente informou que os
projetos de Lei foram enviados para análise do Poder legislativo e aprovados na sua integralidade no
último dia 17 de dezembro. No item seguinte o Presidente informou que o cálculo atuarial 2015 foi
antecipado visando apurar as alíquotas de custeio, em virtude das alterações legais e do Censo Atuarial.
Em síntese, com o resultado da atualização dos dados cadastrais junto ao SIPREV dos servidores foi
possível aumentar em aproximadamente 8 milhões de reais os recursos da compensação previdenciária,
reduzindo sensivelmente a pressão no déficit atuarial do Município. Foram apresentadas duas alternativas
de alíquotas, sendo uma fixa e outra com escalonamento, a serem avaliadas pela Administração Municipal.
Posteriormente o projeto de Lei será enviado para apreciação do Poder Legislativo. Em sequência passouse para eleição do Presidente do Conselho Municipal de Previdência, cuja gestão atual de Ramsés
Machado Silva finda em 22 de dezembro de 2014. Após as devidas manifestações a candidatura do
servidor Cícero Theobald foi levada a votação, sendo esta aprovada por unanimidade. No item referente à
Política de Investimentos para 2015 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 2015. Após deliberação o CMP aprovou a Política
para 2015, sem retificações, que seguirá assinada por todos os presentes. Nos assuntos gerais o Presidente
colocou em apreciação o nome da conselheira Patrícia Carina Britz para realização da certificação de
investimentos, juntamente como o servidor Éverton Sebastiany de Araújo, que havia sido aprovado na
última reunião do CMP. A indicação foi aprovada por unanimidade. Desta forma, os dois servidores terão
custeadas as despesas de curso e de certificação CPA 10, através da taxa de administração do RPPS. Por
fim, foi aberta a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e trinta deu-se por encerrada
a reunião, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes e que será utilizada
para atualização da representação legal do novo Presidente junto a Receita Federal do Brasil, através do
Documento Básico de Entrada no CNPJ (DBE). Membros do Conselho: Patricia Carina Britz, Sabrine
Willrich, Inácio Fabiano Lermen, Márcia Maria Teuschel, Ramsés Machado Silva, Éverton Sebastiany de
Araújo, Cícero Theobald e Urbano Schroer. Gestora Financeira do RPPS: Tatiane Schnur.

