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Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 

reuniram-se na sala de Reuniões no Centro Administrativo Amantino Lucindo Montanari, 

os membros do Conselho Municipal da Previdência Social, o Comitê de Investimentos, o 

Gestor Financeiro Rogério Reolon e a representante da empresa Referência Gestão e 

Risco, Nuria Broll. A reunião iniciou com a palavra do Presidente Ítalo, sobre a 

Liquidação da empresa Um Investimentos pelo Banco Central do Brasil, sendo ela 

custodiante da Austro Capital, através do qual o FPSM de Serafina Corrêa fez a compra 

de ações do Banrisul. A representante da Referência, Srta. Núria, nos explicou que a 

Caixa Econômica Federal deixou de ser custodiante de fundos que não sejam os seus. 

Com isso a Austro buscou a Um Investimentos para ser sua custodiante no mercado 

financeiro. Com a Liquidação definida pelo Banco Central do Brasil, o fundo da Austro, 

passa a buscar novo custodiante junto ao mercado financeiro e deverá em breve, convocar 

Assembléia Geral de Cotistas, para que sejam definidos os rumos do Fundo. Foi explicado 

também, que o Fundo Austro não entra na liquidação dos ativos da Um Investimentos. 

Seguiu-se com as explicações em relação a Carteira de Investimentos do FPSM, que no 

mês de agosto teve uma rentabilidade de 0,04%, refletindo um valor de 23.861,54. Dentro 

do ano de 2019, até o presente momento, tem-se uma rentabilidade acumulada de 8,45%, 

sendo a meta atuarial para o mesmo período de 6,60%, isto é, o Fundo está acima da Meta 

Atuarial sugerida até o presente momento. O Gestor Financeiro Rogério Reolon sugeriu 

que a carteira de investimentos não seja alterada momentaneamente, aguardando as 

votações que acontecerão nos próximos dias no Congresso Nacional. Todos os presentes 

concordaram com a proposta. Nada mais havendo a constar, encerro a presenta ata, que 

será assinada por mim e pelos demais presentes. 


