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ATA Nº. 07/ 2014

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quinze horas e quarenta minutos
na sala onde funciona as dependências do Conselho Municipal de Previdência Social situado na Avenida
Rio Branco, nº. 261 reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência Social, por convocação do Presidente
do Conselho, senhor José Carlos Henrique da Luz, com a finalidade de apresentar o credenciamento das
instituições que receberiam os recursos do FAPS para o segundo semestre de dois mil e quatorze e
apresentação do relatório dos investimentos dos recursos do FAPS e aderência a política anual de
investimentos. Iniciada a reunião o presidente do RPPS senhor José Carlos Henrique da Luz, disse que
conforme preceitua a portaria nº 519/2011, alteradas pelas portarias nº 170/2012 e mais recentemente a
portaria MPS nº 440/2013 em seu artigo 3º, parágrafo 2º, exigia que semestralmente se fizessem o
cadastramento que deveria conter entre outros a análise do histórico, experiência de atuação do gestor
do fundo e dos seus controladores, análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e
administração, segregação de atividades, avaliação da rentabilidade aos indicadores de desempenho e
riscos assumidos pelos fundos de investimentos no mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento
como um todo, apresentando aos presentes o credenciamento apresentado pelo Banco do Estado do Rio
Grande do Sul, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A, aos quais segundo a documentação
apresentada dentro dos requisitos exigidos pela respectiva portaria. Dando prosseguimento a sessão foi
apresentado o relatório contendo o desempenho dos investimentos do FAPS relativo ao segundo
trimestre de 2014, dando conta no que diz respeito ao comportamento dos fundos de investimentos
versus CDI os que tiveram recursos alocados três meses consecutivos em nenhum deles o rendimento
mínimo havia ficado abaixo dos 90% do CDI preconizado na Política Anual de Investimentos em
comparação ao IMA-B da carteira diversificada em vinte e seis fundos de investimentos, vinte
apresentaram performance superior ao fundo, ou seja 77% o IMA-B quando observado no trimestre teve
um comportamento superior ao do fundo e quanto ao comportamento do fundo com relação a sua meta
atuarial, isto é INPC + 6%, observou-se que apenas seis fundos perfazendo 23,08% estavam com
resultado positivo, o que por conclusão dava conta que a tão sonhada meta atuarial não fora atingida até
o fechamento do semestre e que analisando-se as condições de mercado e o cenário previsto para os
próximos meses nos dava conta que esse ano não se atingiria a meta atuarial, restando a alternativa de
buscar retornos maiores do que o CDI, a recomendação do gestor e presidente do fundo, acompanhando
o cenário, macroeconômico de uma forma geral foi de que mantem-se os recursos bastante descolados
dos IMA e que se puxassem o freio dos futuros investimentos em renda variável, ou seja, ajustar as
carteiras de forma a se colher o melhor resultado, o que todos concordaram. Nada mais havendo a tratarse, a reuniãom foi encerrada, lavrando-se a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais
presentes,Encruzilhada do Sul, 14 de agosto 2014.

