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166 REUNIÃO ORDINÁRIA
Colegiado
Número da reunião
Tipo de Reunião
Data
Horário
Local
Data da Convocação

—

ATA
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

—

CMP

Conselho Municipal de Previdência CMP
166
Ordinária
08 de outubro de 2020
13h
Auditório do IPPASA
01 de outubro de 2020
-

Eletrônica

Presidência

Conselheiros Presentes

Pauta Estabelecida

Valdinei Juliano Pereira
Aline Cristina Toso
Bruna Cristina Gotardo
Juarez Pereira Vieira
Leandro Gonçalves de Oliveira
Luiz Carlos Garanhani
1 Apresentação do Balancete de agosto de 2020;
2 Posição do Investimentos;
3 Proposta de alteração do artigo 13 do Regimento Interno do
CMP;
4 Outros assuntos.
—
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O Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de setembro de
2020 passando para a pauta do dia:
1
Balancete do mês de agosto de 2020: o balancete do mês de agosto foi
apresentado aos conselheiros, após ter sido aprovado pelo Conselho Fiscal,
resultando em um saldo bancário de R$162.410.277,28, em investimentos. Cada
conselheiro recebeu uma cópia.
—

2 Posiçao dos Investimentos: Os membros foram informados que o resultado dos
investimentos para o mês de setembro foi negativo em 0,59%. Os membros do Comitê
de Investimentos, no dia de sua reunião ordinária, em 05.10.2020, entraram em
contato com o consultor financeiro José Coelho, que explicou que esse resultado se
deu em razão da crise mundial, informou também que a previsão para o mês de
outubro é de rentabilidade negativa novamente. Após análises e indicação do Banco
do Brasil, os membros do Comitê de Investimentos sugeriram aplicar no investimento
BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total, que segue uma estratégia
majoritariamente prefixada. Os membros do Conselho de Previdência deliberaram e
todos decidiram concordar com a sugestão do Comitê de Investimentos.
—

3— Proposta de alteração do artigo 13 do Regimento Interno do CMP que diz: 'As
reuniões do CMP realizar-se-ão ordinariamente, uma vez por mês, em dia hora e local,
previamente determinado ou extraordinariamente, desde que haja convocação prévia,
obedecidos os critérios de urgência, caracterizado por fato relevante, com a presença
da maioria dos Conselheiros e deliberará por maioria simples dos presentes". O
membro e presidente do Conselho Municipal de Previdência, Valdinei Juliano Pereira,
propôs a alteração para a seguinte redação: "As reuniões do CMP realizar-se-ão
ordinariamente, de forma presencial ou virtual, uma vez por mês, em dia hora e
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local, previamente determinado ou extraordinariamente, desde que haja convocação
prévia, obedecidos os critérios de urgência, caracterizado por fato relevante, com a
presença da maioria dos Conselheiros e deliberará por maioria simples dos
presentes". Colocado em votação, e analisado pelos conselheiros, resultou em quatro
votos pela alteração, dos conselheiros: Aline Cristina Toso, Bruna Cristina Gotardo,
Leandro Gonçalves de Oliveira e Luiz Carlos Garanhani, e um voto pela não alteração,
do conselheiro: Juarez Pereira Vieira. Portanto, pela maioria absoluta, fica alterado o
artigo 13, do Conselho Municipal de Previdência.

4

-

Outros assuntos: não houve outro assunto colocado em pauta.

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo manifestações, a
reunião foi encerrada às 14h. Nada mais havendo a constar, eu Giuliana Manfrinatto
Fernandes, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.
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