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Ata no 0001 - Primeira Reunião do Comitê de lnvestimento

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 13:00
(treze) horas reuniram-se os membros do comitê de investimento do
RPPS de Chopinzinho, nomeados através do decreto no 11A12417.
Se fizeram presentes os membros Neide Marinêz Caldato, Nara
Lucia Bonasina Scabeni e André Luís Budine, com a presença do Sr.
Daison Goldoni do Banco do Brasil. Primeiro assunto foi estabelecido
o calendário de reuniões ordinárias e o horário das reuniôes, ficando
assim definido: 25 de maio, 19 de julho, 18 de agosto, 19 de
setembro, 19 de outubro, 20 de novembro e 19 de dezembro, sempre
às I horas. Segundo assunto foi explanado sobre o curso e a
certificação que os membros do comitê deverão ter e que poderá ser
marcado este mês ainda, vendo a disponibilidade da CEF com
probabilidade nos dias 23 e 24 de maio. O terceiro assunto a
aplicação dos recursos analisada as propostas da CEF e do Banco
do Brasil. Após a apresentação dos fundos pelo BBR, e analisado o
da CEF, como sendo muito próximos as proposta dos fundos e o
pouco conhecimento neste mercado de investimento foi analisado e
após discussão fica como sugestão que o valor a ser aplicado da
seguinte forma: 90% do valor em fundo de investimento BB
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS E
11olo em FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIARIO
RENDA FIXA PERFIL, com aplicação efetuada no Banco do Brasil,
por já estar o recurso e conta aberta nesta instituição facilitando esta
primeira aplicação. Nada mais a ser tratado, às 14.27 horas, eu
Lourdes da Silva Bonotto, lavrei a presente ata que deverá ser
assinada pelos presentes.


