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Cf. nO 210/18 - GPC Carazinho, 25 de setembro de 2018.

Senhor Presidente:

Excelenlíssimo Senhor, ~
V ErI'V" t / .1.1jv

er. el lelra, . ~O 1\'"\J.r
Presidente em exercicio da Câmara Municipal de Vereadores Q. J..!-f(.~~,1~;
Responde OP 193/18 ~ <$.#
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Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao oficio

supracitado para encaminhar cópia da Ata nO08/2018 do Conselho Deliberativo do

Previcarazinho, referente ao Projeto de Lei nO059/18.

Atenciosamente,

~LL
Mareio Luiz Hoppen
Prefeito em exercicio
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Avenida Flores da Cunha, n° 1264. Centro
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PREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
www.previcarazinho.com.br

OF. N° 097/2018 - PREVI Carazinho, RS, 25 de Setembro de 2018.

limo Sr.

Lori Bolesina

Secretário Municipal da Administração e Controle de Orçamento

Prezado Senhor,

Em atenção ao oficio OP 193/2018 da Presidência da Câmara de

Vereadores deste Município, datado de 11 de Setembro p.p., encaminho a cópia da Ata nO

08/2018 da reunião do Conselho Deliberativo do dia 17 de Setembro p.p., atendendo a

solicitação constante no oficio anteriormente citado.

Ficamos a disposição para eventuais informações adicionais, se

necessárias.

Atenciosamente

e andes Vedana
si ente em Exercícío
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1. Pâg.103
2 ATAN°08/2018
3 Aos dezessete dias do mês de Setembro de 2018, às 14h horas, nas dependências do
4 PREVICARAZINHO reuniram-se em sessão ordinária, os Conselheiros titulares do
5 Conselho Deliberativo, Luciana Basso, Ellen Carla Severo dos Santos, Fabio Augusto da
6 Silva, Adriano Mauss e Emílio Steffens Moraes; o conselheiro suplente Fabiano Santiago
7 Pereira, o membro do Comitê de Investimentos Alisson Bottega; o Diretor
8 Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana, para discutir e deliberar sobre a seguinte
9 pauta: leitura, análise e assinatura da ata da reunião ordinária anterior de nO07/2018,
10 Informações sobre as nomeações do Concurso, relatório da participação no evento
11 "Encontro de gestores de RPPS da região' promovido pela Banrisul Corretora, em Passo
12 Fundo, relatórios de investimentos, despesas previdenciárias e despesas administrativas
13 e assuntos diversos. 1) O Diretor Financeiro comunicou que está no exercício da
14 Presidência da autarquia devido as férias da Presidente titular, deu boas vindas a todos e
15 iniciou a reunião. 2) O mesmo fez a leitura da ata da reunião anterior, que após a análise
16 dos presentes foi aprovada e assinada pelos presentes. 3) Informou que no dia de hoje
17 foi dada posse a primeira colocada no concurso no cargo de Agente Previdenciária, a
18 colega servidora Aline Adam Barth e que será dada posse amanhã, dia 18/09, à primeira
19 colocada no cargo de Agente Contábil a Cristiane Silveira Diehl. O Diretor Financeiro
20 informou que a mesma será acompanhada pela Contadoria do Município, pelo prazo
21 necessário até aprender toda a rotina do cargo e suas atribuições. 4) A Presidente do
22 Conselho Deliberativo questionou a respeito do envio ao Executivo de ofício ressaltando a
23 importância da contratação de perícia médica terceirizada, pela autarquia, mas que teria
24 impacto direto no executivo, no sentido de possíveis reversões e ou readaptações. O
25 Diretor Financeiro informou que ainda não havia sido enviado o ofício. 5) O Diretor
26 Financeiro relatou a respeito do "Encontro de gestores de RPPS da região' ocorrido no
27 último dia 14 de Setembro, em Passo Fundo, promovido pela Banrisul Corretora, que
28 contou também com a presença da Presidente da autarquia Diolena Capitânio e o
29 membro do Comitê de Investimentos Silvio José Schneider. Destacou que os assuntos
30 abordados pelos três palestrantes foram pela ordem: A) o cenário econômico e financeiro
31 nacional e internacional, destacando internamente a questão eleitoral como impactante na
32 precificação dos ativos, e a nível externo a questão dos juros nos EUA, a crise na Turquia
33 e a situação econômica na China; B) a segunda palestra abordou basicamente as opções
34 de investimentos oferecidas pelo Banrisul em Renda Fixa, onde foi explanado um breve
35 resumo da composição de cada um dos fundos e seus benchmarks; e C) por último, o
36 tema abordado foi renda variável e as opções possíveis no Banrisul. Destacou os serviços
37 oferecidos pela Banrisul Corretora no fundo que opera com compra e venda de cotas de
38 fundo de ações, onde a corretora faz a gestão ativa do fundo, informando diariamente ao
39 cotista as opções de compra e/ou venda e aguarda a decisão do RPPS para efetuar as
40 operações. 6) O Diretor Financeiro relatou ao Conselho que o Comitê de Investimento
41 realizou a análise da documentação enviada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Federal
42 para fins de recredenciamento da Instituição junto à autarquia e que os mesmos estavam
43 aptos para receber recursos por mais um período de doze meses. Deste modo, solicitou a
44 deliberação e assinatura no Certificado de Credenciamento da Presidente do Conselho
45 Deliberativo. Informou, também, que até a presente data o Banrisul não havia enviado a
46 documentação e que entraria em contato com o gerente da agência de Carazinho para
47 que o mesmo fosse providenciado até a data de 20 de Setembro próxima. Uma vez
48 recebida essa documentação, o Comitê de Investimentos fará a análise e encaminhará
49 para a Presidente do Conselho Deliberativo assinar o Certificado de Credenciamento. 7)
50 O Diretor Financeiro informou que o Executivo recebeu ofício do Presidente da Câmara
51 de Vereadores solicitando cópia da ata do Conselho Deliberativo referente a aprovação
52 do envio de projeto de lei para ressarcimento de despesas por Km rodado quando do uso53de,,1""'0parti""" a _iço pób;;oo.Ome@;~ la, q":l
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54 Pãg.104.
55 elaboração e digitação da ata OS/2018 do dia 18 de Junho, item 9, linhas 45 a 52, não foi
56 registrado que também seria enviado este projeto de lei, sendo apenas citado o projeto de
57 lei das diárias para a autarquia. Deste modo, e como os presentes àquela reunião
58 confirmaram a deliberação e aprovação do envio do referido projeto de lei, os presentes
59 por unanimidade reiteraram novamente a deliberação e aprovação do mesmo e seu envio
60 para a Câmara de Vereadores. 8) A Presidente do Conselho Deliberativo colocou em
61 discussão aos presentes a questão de que os conselheiros também poderiam utilizar
62 veículo próprio a serviço da autarquia com o devido ressarcimento. Após análise, foi
63 colocado em votação, sendo que por três votos a dois, foi aprovado que o projeto de lei
64 deve permanecer como está na Câmara para apreciação dos vereadores. 9) Neste
65 momento, três horas da tarde, o conselheiro titular Adriano Mauss solicitou para se retirar
66 da reunião pois tinha um compromisso. 10) O Conselheiro suplente Fabiano Santiago
67 Pereira, substituto do titular Adriano Mauss, questionou a respeito do estudo sobre a
68 criação do Plano de Carreira para os servidores da autarquia e sugeriu que fosse
69 consultado junto a outras autarquias de RPPS que já possuem. O Diretor Financeiro
70 informou que foi criada uma comissão para estudo e que o mesmo se encontra em
71 análise. 11) O Diretor financeiro relatou a análise financeira dos investimentos do mês de
72 Agosto de 2018, que fechou com um rendimento liquido de R$ 35.078,51 (Trinta e cinco
73 mil e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e um total de patrimônio liquido de
74 R$ 86.387.106,53 (Oitenta e seis milhões e trezentos e oitenta e sete mil e cento e seis
75 reais e cinquenta e três centavos). 12) Os rendimentos apresentaram um rentabilidade no
76 mês de 0,0406% sendo que a meta atuarial foi de 0,7380%. Deste modo, ficamos abaixo
77 da meta no mês em -0,6973%. No acumulado do ano atingimos um percentual de
78 rentabilidade de 3,9746% para uma meta atuarial de 7,1675%, o que representa um
79 déficit de -3,0401%. 13) O valor gasto com a folha do mês de Agosto de 2018 foi de R$
80 2.236.782,31 (Dois milhões, duzentos e trinta e seis mil e setecentos e oitenta e dois
81 reais e trinta e um centavos) para 628 (seiscentos e vinte e oito) inativos e 119 (cento
82 e dezenove) pensionistas. 14) O gasto com auxílio-doença foi de R$ 90.050,71
83 (Noventa mil e cinquenta reais e setenta e um centavos) para 32 (trinta e dois) servidores
84 e com salário maternidade foi de R$ 17.305,13 (Dezessete mil e trezentos e cinco reais
85 e treze centavos) para 04 (quatro) servidoras. 15) Informou que os gastos administrativos
86 no mês de Agosto de 2018 totalizaram R$ 107.356,50 (Cento e sete mil e trezentos e
87 cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 16) O fundo de reserva da taxa
88 administrativa fechou o mês com o saldo de R$ 1.178.863,42 (Um milhão e cento e
89 setenta e oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos). Nada
90 mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e para constar lavrei a presente ata
91 que d pois de ida e aprovada, será ass~or mi~ e por todos os e~:n~ •.••• __
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