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CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CMPS

ATA Nº. 012/ 2017

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete as dezessete horas e
cinco minutos nas dependências da sala da Secretaria Municipal de Planejamento, no
prédio do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul,
situada na Avenida Rio Branco, nº 261, reuniu-se por convocação do seu Presidente, o
Conselho Municipal de Previdência Social com a finalidade de deliberar sobre a
contratação de plataforma on-line para gestão de investimentos do regime próprio de
previdência do município de Encruzilhada do Sul, iniciada a reunião que contou com a
presença dos Conselheiros, Rosa Amara Silveira, Jader dos Santos Duarte, Rosi Mara
Henrique Machado, Jorcei Teixeira Marchant, Claudionice Soares Araújo, Luiz Ronaldo
Soares Martins o presidente senhor José Carlos Henrique da Luz falou aos presentes
que a partir da expedição da portaria 519/2011 da Previdência Social os modelos de
gestão de investimentos de recursos dos regimes próprios passariam a elaborar uma
série de relatórios detalhados periodicamente contendo entre as exigências a
rentabilidade das aplicações, os riscos assumidos e o desempenho de cada fundo de
investimento com vistas ao atendimento dos objetivos propostos na Política Anual de
Investimentos e que o FAPS necessitava de uma ferramenta que lhe desse esse suporte
para que pudesse verificar de maneira confiável as informações colhidas junto as
Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais de modo que pudesse gerar relatórios
com uma melhor qualidade atendendo ao cumprimento do exigido pela Previdência
Social, continuando disse que a Gestor Um Consultoria havia firmado uma parceria com
uma empresa que fornecia uma plataforma on line não só para gestão de investimentos
como também gerava arquivos nos formatos exigidos pela Previdência Social com a
implantação do novo DAIR e novo DPIN e que se tratava da única empresa que fornecia
esse tipo de software no País e que estava adequado ao que o FAPS necessitava para
melhorar a qualidade do seu trabalhos, com a palavra o conselheiro Jader dos Santos
Duarte disse que os órgãos de controle e fiscalização estavam cada vez mais exigentes

com a qualidade e o tipo de informações que chegavam a eles para serem verificadas,
retomando a palavra o presidente perguntou aos presentes se os mesmos concordavam
que o FAPS contratasse a plataforma para gestão dos investimentos, todos se
manifestaram de maneira unânime ao que fora proposto.
Nada mais havendo a tratar
deu-se por encerrada a reunião lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada
foi por todos assinada, em Encruzilhada do Sul, 04 de julho de 2017.

