


ATA nº 129/2021 

 

 Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (09/09/2021), às 

dezessete horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de 

Três Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, 

reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, 

nomeados através da Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de 

agosto do ano de dois mil e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na 

lista de presença. Sendo tratado os seguintes assuntos: as mudanças na previdência e a 

dificuldade de atingir para este ano a meta atuarial, sendo que isso tem ligação direta com o 

aumento da alíquota patronal. Leandro menciona sobre a renovação da CRP para dez de 

fevereiro de dois mil e vinte e dois (10/02/2022), colocou que há uma pendência e que trará 

informações na próxima reunião. Há informação de que o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul (TCE-RS), mudou o entendimento e agora permite que o RPPS faça aplicações 

financeiras em bancos privados, contudo a intenção do comitê e do conselho é de manter nos 

bancos que já possuem os valores do fundo. Quanto a nomeação de novos concursados, só deve 

ocorrer a medida que servidores são exonerados e a expectativa é de novas nomeações a partir 

de janeiro de dois mil e vinte e dois (01/2022). Foi feito comentários sobre reversão, 

aposentadoria por invalidez, sendo que atualmente há entre quinze (15%) e vinte por cento 

(20%) do total de aposentados são por invalidez, com salário proporcional. Cláudio destacou 

sobe os problemas nas admissões e também nos estágios probatórios, que há uma deficiência e 

cita o exemplo da servente, e que os servidores que ingressam deveriam ser melhor avaliados , 

até mesmo por um médico do trabalho, que desde dois mil e dezoito (2018) são exigidos exames 

para admissão. Lucieli questiona quanto aos extratos das contas do fundo e dos demonstrativos 

individuais de contribuição e foi respondido que estão disponíveis no site e os demonstrativos 

o Vitor irá ver como disponibilizar no portal do servidor. Foi colocado a necessidade de colocar 

no site da Prefeitura, para então nos adequarmos a Lei Municipal número quatro mil, duzentos 

e cinco de vinte e três de julho de dois mil e vinte um. (LM 4.305 de 23/07/2021). Ficou definido 

também que as reuniões serão realizadas toda segunda quinta-feira de cada mês às dezessete 

horas e quinze minutos (17h15min), e como local das reuniões o salão nobre da sede da 

Prefeitura Municipal. Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo 

Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate Gonçalves Braga, Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 



ATA nº 130/2021 

 

 Aos quatorze dias de outubro do ano de dois mil e vinte um (14/10/2021), às dezessete 

horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Três 

Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, reuniram-se 

em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, nomeados através da 

Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de agosto do ano de dois mil 

e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na lista de presença. Sendo 

tratado os seguintes assuntos: assuntos gerais e econômicos nacionais e em virtude da ausência 

de alguns membros do conselho, ficou decidido que as informações das rentabilidades das 

contas do RPPS ficariam disponibilizadas no grupo do WhatsApp. Nada mais a constar, lavra-se 

a presente ata, que vai assinada pelo Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate 

Gonçalves Braga, Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 



ATA nº 131/2021 

 

 Aos onze dias de novembro do ano de dois mil e vinte um (11/11/2021), às dezessete 

horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Três 

Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, reuniram-se 

em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, nomeados através da 

Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de agosto do ano de dois mil 

e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na lista de presença. Sendo 

tratado os seguintes assuntos: Aline inicia relatando sobre a rentabilidade negativa dos fundos 

no mês de outubro, o que totalizou perda de um total de R$ 421.173,37 ( quatrocentos e vinte 

e um mil, cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo os únicos fundos com 

rentabilidade positiva foram o Banrisul Soberano e Banco do Brasil Perfil com R$ 36.722,43 

(trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), com estes resultados 

estima-se que não será possível o atendimento da meta atuarial, apresentou os demonstrativos 

e comentou que eles permanecerão a disposição no site do Município, há uma estimativa de 

suba da taxa Selic para doze pontos percentuais (12%) para março de dois mil e vinte e dois 

(03/2022) e com isso a aposta seria de aplicar em fundos de médio e/ou longo prazo, comentou-

se também sobre as especulações para o próximo ano, tendo em vista que será um ano de 

eleições a nível nacional e essas especulações acabam afetando as rentabilidades dos fundos de 

investimentos. Também relatou que o Presidente do RPPS, senhor Juarês buscou o Banco do 

Brasil para coletar orientações de aplicações, a fim de diversificar os fundos com melhores 

rentabilidades, contudo não houve agendamento de reunião com essa instituição. Renato passa 

a apresentar as estimativas de receita e despesa para o ano de dois mil e vinte e dois (2022), 

dados estes que irão compor o Projeto de Lei Orçamentária para o próximo ano, sendo uma 

estimativa de dez milhões, setecentos e sessenta e seis mil e cento e noventa e quatro reais (R$ 

10.766.194,00) valor este distribuído entre a atividade dois mil e cinco (2.005) com sete milhões, 

quatrocentos e cinco mil (R$ 7.405.000,00) e a reserva de contingência com três milhões, 

trezentos e sessenta e um mil e cento e noventa e quatro reais (R$ 3.361.194,00), aproveitou 

para solicitar suplementação de dotação nas naturezas de despesa de folha de pagamento dos 

aposentados e pensionistas num total de quinhentos mil reais (R$ 500.000,00), informações 

estas aprovadas por todos os presentes. Leandro fala do sistema Gescon RPPS, o que trará 

mudanças na legislação e relata que há pendência na DIPR de julho e agosto de dois mil e vinte 

um (2021) devido a necessidade realizar login com senha para assinatura do Prefeito, o que 

dependeria de envio de ofício com termos de usuário e termo de responsabilidade. Presidente 

avisa que nesta data foi realizado contrato com o atuário contratado. Leandro comenta que falta 

nomeação de membro colegiado/deliberativo, o qual, o secretário Renato Mate Gonçalves 

Braga inscrito no cadastro de pessoas físicas através do número zero, um, cinco, zero, cinco, 

oito, quatro, três, zero, zero, seis (015.058.430-06) se prontifica a ser este membro. Leandro 

descreve que está tendo dificuldades para preenchimento em sistemas do governo, uma vez 

que estes sistemas por muitas vezes ficam indisponíveis e também pelas diversas mudanças nas 

abas de preenchimento. Luciele sugere ao conselho, a emissão de um informativo de 

demonstrativos do RPPS para este final de ano, em função da mudança de alíquotas de 

contribuição, especialmente para os aposentados, aconselha fazer uma tabela simples, com 

estimativas e simulações a longo prazo. Presidente lembra sobre a PEC dos precatórios, o qual 

autoriza o parcelamento de dívidas em até duzentas e quarenta vezes (240) e estima que a 

previdência irá perder com tudo isso. Luciele retoma a relatar sobre a importância do 

informativo, para manter os servidores e aposentados informados, e o Presidente relembra que 



todas informações estão disponíveis no site do Município, como CRP, Leis, Cálculo atuarial e 

rentabilidades. Vitor passa a tratar da previdência complementar, e informa que a Lei Municipal 

foi aprovada, e no edital de chamamento, houve uma única empresa que entregou a 

documentação, sendo esta aprovada, por estar em conformidade com todas as exigências, o 

convênio está em análise no Jurídico do Município e acredita que nos próximos dias deverá 

encaminhar ao CADPREV, informa também que há entorno de quinze (15) servidores estariam 

habilitados para se assim quisessem poderiam entrar para a previdência complementar e 

confirma que atualmente contamos com cento e noventa e nove (199) 

pensionistas/aposentados. Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo 

Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate Gonçalves Braga, Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 



ATA nº 132/2021 

 

 Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (09/12/2021), às 

dezessete horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de 

Três Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, 

reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, 

nomeados através da Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de 

agosto do ano de dois mil e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na 

lista de presença. Sendo tratado os seguintes assuntos: Política anual de investimentos, 

seguindo a mesma linha do ano de dois mil e dezenove (2019) com a utilização do modelo do 

Banco do Brasil, também foi tratado da mudança no cenário macro econômico para o próximo 

ano, tendo o fundo atualmente seus valores aplicados em torno de noventa por cento (90%) em 

fundos de títulos do tesouro e dez por cento (10%) em renda fixa. Comitê de investimentos 

divulgou a rentabilidade do mês de novembro com um total de setecentos e quarenta e três mil, 

setecentos e cinquenta e um mil e dez centavos (R$ 743.751,10). Informado que a distribuição 

dos recursos entre os três bancos está em torno de trinta e sete por cento (37%) no Banco do 

Brasil e Banrisul e vinte e seis por cento (26%) na Caixa Econômica Federal. Comentado sobre a 

dificuldade de atendimento para tratar de assuntos no CADPREV, sendo que está cadastrado o 

Presidente Juarês nesta instituição. Já sobre o RPC, foi feito contato com o conveniado, sendo 

solicitado por este alterações no convênio e que há tratativas entre os jurídicos. Estabelecida a 

meta atuarial para o ano de dois mil e vinte e dois (2022) para INPC mais seis por cento (6%), 

sendo que no ano corrente, nenhum fundo conseguiu atingir a meta. Nada mais a constar, lavra-

se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate 

Gonçalves Braga, Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 





ATA nº 135/2022 

 

 Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois (10/03/2022), às dezessete 

horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Três 

Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, reuniram-se 

em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, nomeados através da 

Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de agosto do ano de dois mil 

e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na lista de presença. Sendo 

tratado os seguintes assuntos: Aline inicia relatando sobre a rentabilidade do mês de fevereiro, 

totalizando seiscentos e trinta e cinco mil, dezoito reais e noventa e sete centavos (R$ 

635.018,97), sendo o saldo consolidado atual do fundo o valor de oitenta e um milhões, cento e 

noventa e quatro mil, novecentos e dez reais e noventa e oito centavos (R$ 81.194.910,98). 

Houveram comentários sobre a diferença entre o que se arrecada e o que é pago a título de 

folha para aposentados e pensionistas, chegando os conselheiros ao consenso de que o que 

capitaliza atualmente o fundo é a rentabilidade. Vitor noticia o falecimento da primeira 

pensionista do FAPS. Conselheiros colocam a preocupação pela baixa nomeação de novos 

concursados e com o aumento do número de aposentados e também pela estimativa da 

aposentadoria de mais servidores. Comitê de investimentos informa que recebeu 

documentação para análise de Fundo de Investimento chamado Vértice XXIII e XXIV BB Prev. 

Renda Fixa XXI, sendo este fundo de curto prazo, com exclusividade em títulos públicos, havendo 

carência de novecentos e trinta e cinco (935) dias para resgate e uma aplicação mínima de cem 

mil reais (R$ 100.000,00), sendo a promessa de pagar a taxa do IPCA com acréscimo de cinco 

por cento (5%), com risco de dois e meio de uma escala de um a cinco, o que caracteriza risco 

médio, havendo neste momento a concordância da aplicação de três milhões de reais (R$ 

3.000.000,00), com resgate de outro fundo com rentabilidade mais baixa, tendo em vista que 

este fundo garante a rentabilidade da meta atuarial. Com relação ao Regime de previdência 

complementar - RPC, Vitor informa que foi publicado no último dia dois, no Diário Oficial a 

celebração do convênio entre Município e a Fundação CEEE de Seguridade Social, sendo que no 

último dia sete, iniciou um concursado, com cargo de médico e este foi o primeiro a ingressar 

na previdência complementar, Vitor também relata que há necessidade de realizar ajustes na 

parametrização no sistema, evitando trabalhos manuais e que podem gerar erros com o 

aumento de servidores no RPC, Vitor também relata que serão encaminhados mais servidores 

afastados para realização de perícia. Sobre o cálculo atuarial, informado que até a presente data, 

a contratada, empresa Lumens não realizou a entrega do relatório. Secretário Renato faz a 

leitura da ATA número cento e trinta e dois, a qual é aprovada pelos presentes. Comentado 

sobre necessidade de revisar as datas e horários para as próximas reuniões. Nada mais a constar, 

lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato 

Mate Gonçalves Braga, Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 



ATA nº 136/2022 

 

 Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois (12/04/2022), às dezessete 

horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Três 

Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, reuniram-se 

em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, nomeados através da 

Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de agosto do ano de dois mil 

e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na lista de presença. Sendo 

tratado os seguintes assuntos: Aline inicia relatando sobre a rentabilidade do mês de março, 

totalizando novecentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos (R$ 920.448,52), sendo o saldo consolidado atual do fundo o valor de oitenta e dois 

milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitenta e dois reais e cinco centavos (R$ 

82.983.082,05), também relatou a boa rentabilidade que o Fundo IDKA tem apresentado, isso 

em virtude do aumento da taxa SELIC, com isso o Comitê sugere aplicar mais valores neste 

fundo, pois não há expectativa de baixa da taxa SELIC, há necessidade de “arriscar” mais para 

retomar a angariar maiores rentabilidades, pois nos últimos anos, as rentabilidades foram 

afetadas, com início na greve dos caminhoneiros e logo após pela pandemia. Leandro alerta 

quanto ao enquadramento da política de investimento, que há possibilidade de termos 

ultrapassado o limite de aplicação para este tipo de fundo, contudo há necessidade para 

aproveitar o período e pelo motivo anteriormente exposto, sendo assim por unanimidade dos 

presentes, é aprovado o resgate de fundos com menor rentabilidade no valor de cinco milhões 

(R$ 5.000.000,00) em cada instituição bancária para aplicação no Fundo IDKA. Outro tema 

tratado é o cálculo atuarial, apresentado recentemente pela empresa contratada, documento 

este já disponibilizado pelo Presidente deste conselho no grupo de Whatsapp, no qual foi 

abordado os principais itens do relatório, que são: Alíquota de custeio da Prefeitura, sendo a 

vigente em quinze inteiros e oitenta e sete centésimos por cento (15,87%) para dezessete 

inteiros e vinte e um centésimos por cento (17,21%) e para o déficit atuarial há oito alternativas, 

sendo que será sugerido para o executivo, que seja utilizado a alternativa número três, mas para 

o próximo ano, pois há possibilidade de melhora na arrecadação de rendimentos, o que afeta 

diretamente na alíquota do déficit. Também há necessidade de rever os membros suplentes, 

que na falta do titular na reunião, este avise o seu suplente para que este se faça presente, 

evitando faltar as reuniões do conselho. Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai 

assinada pelo Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate Gonçalves Braga, 

Secretário. 

 

 

 

 Juarês Luís da Silva   Renato Mate Gonçalves Braga 
        Presidente     Secretário 


