
CONSELHO MUINCIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DILERMANDO DE AGUIAR / RS 

 

Ata nº. 055/2017 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 16h: 00mim, reuniram-se nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, os membros do Conselho Municipal 

de Previdência Lairiane Simão, João Juceli, Leandro Nunes e Luciano Saidelles e Ana Maria Vieira. 

Dando inicio a reunião o Presidente do Conselho o mesmo colocou a disposição, física e 

eletronicamente, aos Conselheiros a politica de investimentos para o exercício de 2018 para analise 

da mesma e alegou que fica marcada uma próxima reunião para o dia quatro de outubro para 

discussão e aprovação / rejeição da referida politica. Nada mais havendo a tratar eu, Luciano 

Saidelles Rossi, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos 

demais participantes. 

 

Ata nº. 056/2017 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 16h: 00mim, reuniram-se nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, os membros do Conselho Municipal 

de Previdência Lairiane Simão, João Juceli, Leandro Nunes e Luciano Saidelles e Ana Maria Vieira 

para aprovação / rejeição da politica de investimentos conforme combinado na reunião anterior. 

Dando inicio a reunião o Presidente do Conselho informou que o Comitê Gestor do Fundo já se 

manifestou favoravelmente a politica de investimentos para o exercício de 2018 conforme ata nº 

020/2017 do Comitê e que neste momento esta aberto espaço para debates sobre referida politica. 

A seguir não havendo discussão sobre a mesma, apenas sendo destacado que a politica de 

investimentos deve ser acompanhada mês a mês e que o que estamos fazendo agora é apenas um 

cumprimento de uma formalidade para posterior acompanhamento do comportamento das metas a 

serem atingidas pelas aplicações, a referida politica de investimento para o exercício de 2018 foi 

aprovada por unanimidade dos Conselheiros. Cabe salientar que a mesma será assinada por todos 

os membros do Conselho e Comité Gestor e enviada à empresa responsável pelo envio ao 

Ministério da Previdência impreterivelmente ate o dia trinta de outubro de dois mil e dezessete. Nada 

mais havendo a tratar eu, Luciano Saidelles Rossi, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais participantes. 


