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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL 

 

ATA Nº 02/2021 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniu-se o Comitê 

de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

Municipais de Palmares do Sul/RS, para reunião ordinária, realizada por vídeo conferência através do 

aplicativo zoom, para ciência e deliberações do Comitê. A realização de reunião por vídeo conferência 

foi adotada considerando que persistem as restrições em prevenção ao vírus Covid-19, conforme 

Decreto n.º 6.392 de dois de abril de dois mil e vinte. Participaram os membros do Comitê Adriana 

Alves Costa, Caroline Terra Gomes, Diego Mello Boeira e Daiana de Jesus Rocha, iniciou-se com a 

presença do consultor da empresa Referência Gestão e Risco, João Ennes, que abriu a pauta 

apresentando a planilha do fechamento do ano de 2020. Trouxe, ainda, planilha com resumo da política 

de investimentos, com demonstrativos até dezembro do ano de 2020, e informou que não atingimos a 

meta do ano, ficamos com 5,17% e tínhamos que chegar a 11,63%. João fez uma explanação sobre a 

política de investimentos para 2021 e informou que a meta para o ano de 9%. Colou ainda que será um 

ano bastante perturbado, devido a toda a situação que estamos vivendo e que teremos que ter muita 

atenção nos investimentos nesse ano, sugeriu que o conselho aplique uma parte na renda variável 

durante o ano, pois hoje não se tem nada aplicado. A presidente Vanessa pediu para o João fazer uma 

breve explanação sobre a questão da meta, pois a grande parte dos conselheiros são novos. Nada 

mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 

conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. 
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