
 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho 

Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Ribeirãozinho – MT - PREVI-RIBE 

 
Ata nº 221 – Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2021, reuniram-se nas 

dependências do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Ribeirãozinho – MT, PREVI-RIBE, os membros do Conselho Previdenciário e os 

membros do Comitê de Investimentos em sessão extraordinária, para analisar e deliberar 

a respeito da Política Anual de Investimentos para 2022 do Fundo de Previdência do 

município de Ribeirãozinho – MT. A reunião foi aberta pela diretora previdenciária, 

senhora Kênia Soares Simões, que já havia repassado copia da PAI/2022 para todos os 

membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Previdenciário. A diretora aponta 

que a PAI/2022 do PREVI RIBE, traz consigo todas as normas e diretrizes para uma 

boa gestão de recursos do RPPS. Assinala ainda que a elaboração da Política de 

Investimentos represente uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os 

processos de tomada de decisão relativos aos investimentos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS’s. O presente documento objetiva estabelecer as diretrizes e 

linhas gerais de procedimentos, que nortearão os investimentos do RPPS ‐ Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de RIBEIRÃOZINHO ‐ MT, PREVI‐RIBE, 

com foco no cumprimento da Meta Atuarial, definida para o ano de 2022, tendo em 

consideração o cenário macroeconômico esperado A Política de Investimentos do 

PREVI RIBE, é instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos 

recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro, tem como objetivo estabelecer 

as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e 

beneficiários do regime, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da 

segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, atendendo aos requisitos 

da Resolução CMN 4.604/2017, atualizada pela Resolução CMN 4.695/2018, e demais 

normas pertinentes a matéria. As aplicações realizadas pelo PREVI‐RIBE passarão por 

um processo de análise, para o qual serão utilizados alguns instrumentos de análise de 

risco, além do histórico de quotas  e rentabilidade de fundos de investimento, 

informações de mercado on‐line, pesquisa em sites institucionais e outras. Além de 

estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimento, será feita uma análise 

do gestor/emissor e da taxa de administração cobrada. Estes investimentos serão 

constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho e da análise da 

composição da carteira dos fundos. As avaliações serão feitas para orientar as definições 

de estratégias e as tomadas de decisão, de forma a otimizar o retorno da carteira, 

cumprir a meta atuarial e minimizar riscos. Após discussão e análise, a PAI/2022, é 

aprovada por todos os presentes, onde será publicada nos endereços eletrônicos: 

ribeiraozinho.mt.gov.br/PREVI-RIB/Politicas-de-investimentos. E não havendo mais 

nada a tratar, a diretora encerrou a reunião e esta ata foi lavrada por mim Euloá Ana 

Cardoso, que após lida será assinada pelo presidente e por todos os demais membros do 

Comitê de Investimentos e Conselho Previdenciário.  
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