REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO / RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal, sito na Rua João Inácio Teixeira, nº 70, às quatorze horas, reuniu-se
reuniu o Conselho
Municipal de Previdência,
evidência, juntamente com o Comitê de Investimentos para tratar assuntos
relacionados na pauta. Aberta a reunião pela Srª Presidente, foi lida a ata anterior e posteriormente
a pauta do dia tendo como assuntos:
ass
1)) Avaliação do resultado das aplicações financeiras; 2)
Apresentação do Cálculo Atuarial referente
referente ao primeiro semestre de 2017; 3) Política de
Investimentos para 2018; 4) Renovação do CRP; 5) Assuntos Gerais. A Srª Presidente passou a palavra
ao Comitê de Investimentos que relatou
relatou o desempenho das aplicações financeiras do Fundo e as
perspectivas de ganho até o fim do ano. Os membros do Conselho indagaram o Comitê a respeito da
meta atuarial, o que foi respondido de pronto. A seguir, a Srª Presidente apresentou o Cálculo
Atuarial elaborado pela empresa BRPrev referente ao primeiro semestre do ano, o qual foi
manuseado, lido e discutido entre os presentes. O Comitê de Investimentos apresentou a Política de
Investimentos para o ano de 2018,
2018 as perspectivas
ctivas do mercado financeiro e a meta atuarial. A Srª
Presidente submeteu a Política de Investimentos aos membros do Conselho, sendo aprovada por
unanimidade.
dade. Após, a Srª Presidente falou acerca
acerca da renovação do Certificado de Regularidade
Previdenciária – CRP que foi renovado em 18/09/2017
18/09/201 válido até 17/03/2018.
17/03/2018 Posteriormente, foi
abordado qual banco receberia o depósito mensal das contribuições arrecadadas,
arrecadadas sendo decidido por
unanimidade, que serão depositados no Banrisul para equilibrar os recursos totais do Fundo entre os
três bancos oficiais. Nada mais foi dito ou tratado, encerrando-se
encerrando se a reunião e lavrando-se
lavrando a presente
ata, que segue assinada pelos presentes.

