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ATA 01/ 2019 - REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos 21 dias de fevereiro de 2019, na Sala do Secretário da Fazenda do Município de Viamão, ás 14 
h 00 min, estiveram presentes: Thais dos Santos Costa (Gestora de Recursos do RPPS), Ana 
Danielle Santana Cavalheiro (Secretária das reuniões, membra do Comitê de Investimentos), 
Clarinda Costa Teixeira dos Santos (Suplente do Secretario da Fazenda – membro nato), Milton 
Jader (Representante da Secretaria de Administração – membro nato), Adriane Oliveira Matiotti, 
Ivanir Quevedo (Jurídico), Jonas Escouto (Diretor Administrativo), Rejane Silveira (representante 
dos ativos da Câmara Municipal de Vereadores) e Paulo Grassioli (membro do Comitê de 
Investimentos). A reunião possui como pauta os seguintes itens Política de Investimentos 2019, 
formulário de contribuições previdenciárias, apresentação do levantamento de gastos do IPREV, 
alterações da Lei do IPREV, eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal e assuntos 
gerais. Apresentação dos membros do Conselho e membros do IPREV. Thais inicia apresentando a 
elaboração da Politica de Investimentos de 2019. Um dos pontos essenciais na politica elaborada 
pelo Comitê de Investimentos prevê 85% em renda fixa e 15% em renda variável. Eliza fala das 
experimentações com renda variável em um valor mínimo. Milton Jader questiona se haverá 
consultoria para acompanhar os investimentos em conjunto com a Thais e o Comitê de 
Investimentos. Thais apresenta sobre os quantitativos em lei o previsto como meta. O relatório foi 
discutido e aprovado pelos conselheiros e membros do Comitê. No que diz respeito ao formulário 
de contribuição Maria Eliza fala sobre as duvidas que surgiram pelos servidores. A Presidenta do 
IPREV conta sobre as entrevistas concedidas ao vereador Armando e que também será realizada a 
uma radio local. Adriane Matiotti questiona sobre a especificidade da lei que se apresentou em 
conversa na Escola. Quanto à pauta do levantamento dos gastos do IPREV, Maria Eliza fala sobre 
os gastos com equipamentos, sistema e infraestrutura que e previsto na taxa administrativa. Eliza 
fala sobre a realização do concurso que deve ser organizado em breve, pois os servidores atuais 
são cedidos pela Prefeitura. Sobre a alteração da lei do IPREV, Ivanir fala sobre a adequação da 
Lei conforme a necessidade da autarquia e das  funções já estabelecidas. Ivanir relata que esta 
fazendo a analise da Lei e das alterações já indicadas. Eliza lembra que as alterações precisam ser 
realizadas ate abril devido à noventena e que estas alterações serão passadas aos integrantes do 
Conselho, sindicatos e demais órgãos. Quanto às alterações da Lei, Eliza relata que Jonas 
Escouto, Diretor Administrativo, juntamente com ela elaborara as questões referentes às eleições 
dos conselhos. Maria Eliza conta sobre os tramites da folha de pagamento no Mês de janeiro 
devido a problemas técnicos que surgiram durante a transição. Maria Eliza fala sobre o contrato 
que será realizado com o SESC para a realização de atividades para aposentados e pensionistas 
(como grupo de convivência, pilates...) e preparação de aposentadoria para os ativos.  Assim, 
finalizaram-se os pontos tratados nesta reunião, narrados por mim, Ana Danielle Santana 
Cavalheiro e firmados pelos presentes, conforme assinaturas da lista a seguir: 
 






