Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul
COMITE DE INVESTIMENTOS - FAPS

COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS

ATA Nº. 005/ 2018

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às
dezessete

horas

e

dez

minutos

na

Sala

onde

funcionam

as

dependências da Tesouraria Municipal, situado na Avenida Rio Branco,
nº 261, nesta cidade de Encruzilhada do Sul em reunião marcada pelo
senhor Presidente do Comitê de Investimentos, criado pelo Decreto nº
3.181 de 15.10.2012 e designados pela Portaria nº 9.121 de 11.10.2012
e de acordo com o artigo 2º, inciso IV do regimento interno do referido
comitê por convocação de seu presidente, reuniram-se com o objetivo
de apresentar o relatório de gestão dos recursos financeiros relativos ao
segundo trimestre de 2018 ao Conselho Municipal de Previdência Social
para apreciação e votação, iniciada a reunião o presidente do Comitê
de Investimentos e Gestor dos Recursos do RPPS senhor José Carlos
Henrique da Luz disse que estava cumprindo o que determinava a
Portaria 519/2011 e suas alterações e principalmente

a ênfase trazida

pela Resolução CMN nº 4.604 quanto a observância por este aos
princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e
adequação dos mesmos a natureza das obrigações assumidas pelo
RPPS e seu plano de benefícios além de uma gestão transparente
elencadas da boa fé, lealdade e a diligência na condução de suas
ações

e

que

essas

garantissem

no

mínimo

o

pagamento

dos

compromissos assumidos dentro do que havia sido estabelecido pela

Política Anual de Investimentos, continuando o gestor disse que deveria
elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a

rentabilidade,

os

riscos

das

diversas

modalidades

de

operações

realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à
política anual de investimentos e suas revisões e submetê-los às
instâncias superiores de deliberação e controle e estava apresentando a
mesma aos conselheiros para que apreciassem o relatório apresentado
a fim de que pudessem emitir seu parecer sobre a rentabilidade e os
riscos envolvidos e que se a aplicação de recursos estava em
consonância com a política anual de investimentos, nesse sentido o
Conselho Municipal de Previdência Social solicitou ao Comitê de
Investimentos mais tempo para analisar os dados apresentados bem
como material contendo a legislação e a política anual de investimentos
por que segundo no seu entendimento a pouca qualificação dos novos
conselheiros não lhes permitia emitir opiniões e pareceres, ficando
combinado que no próximo dia 22.08.2018 reunir-se-iam novamente com
o conselho para verificação do que fora apresentado. Nada mais
havendo a tratar encerrou-se a reunião lavrando-se a presente ata que
vai assinada pelos membros do Comitê em Encruzilhada do Sul, 15 de
agosto de 2018.
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