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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

 

CONSELHO FISCAL - PREVIMPA

ATA Nº EXTRATO 20/2020

 

DATA E HORA REUNIÃO: 26/08/2020- quarta-feira- 14:00 hs.

 

LOCAL REUNIÃO: Aplicativo Zoom

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia da Silva Quadrado, Neto, Assis Filho, Mário Sinhorelli
Neto, Nathalia Kronbauer, Fernando Ismael Schunck, Allan Garcia, Evly Cascaes, Carlos Bernd, Denise

Rejane Mello da Silva.

 

QUÓRUM: Maioria Simples

 

PAUTA:

 

1. A reunião foi organizada pela Secretária-Executiva do Conselho Fiscal Natalia Almada, no aplicativo

Google Meet com a finalidade de dar prosseguimento às atividades previstas no plano de trabalho

anual do Conselho Fiscal, tendo sido conduzida pela Presidente. 

2. A Presidente Márcia Quadrado deu início à reunião que versava sobre apresentação do relatório de

investimentos do PREVIMPA. Para apresentação do relatório foi convidado o Diretor

Administrativo-Financeiro Rodrigo Machado Costa, que fez a apresentação sobre o Pró-Gestão e o

andamento dos investimentos da autarquia aos Conselheiros.

3. Rodrigo iniciou falando da meta atuarial e do seu desempenho no decorrer dos meses, mostrou a

performance do  fundo capitalizado e suas movimentações, falou sobre rentabilidade e os riscos da

renda fixa versus renda variável, discorreu sobre os fundos do PREVIMPA, trazendo também outras

informações correlatas à matéria.
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4. O Conselho apreciou a apresentação do Diretor e os resultados obtidos até aqui. Levantaram algumas
questões tais como quais seriam os planos e expectativas do PREVIMPA frente ao mercado

financeiro, e as questões foram respondidas pelo Diretor.

5. Após a apresentação dos investimentos, Rodrigo mencionou a matéria do programa do governo -

Programa Pró-Gestão - tema este que será de responsabilidade do comitê de investimentos. O

Diretor explicou que o comitê fará um parecer que deverá ser aprovado ou não pelo Conselho Fiscal. 

6. Após foi sugerido que o material fosse encaminhado aos conselheiros para que haja uma maior

apropriação do tema, bem como que haja uma apresentação mensal por parte do comitê -

apresentação que terá início no mês de setembro.

7. Por fim, o Diretor encerrou a apresentação e os conselheiros definiram a pauta da próxima semana

que será para tratar a parte final do documento redigido pela Conselheira Natália Kronbauer, sobre o

regimento interno.

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia da Silva Quadrado, Presidente do

Conselho Fiscal do PREVIMPA, em 05/10/2020, às 13:02, conforme o art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 11714977 e

o código CRC CB1017D4.
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