
Município de Chopinzinho
PREVCHOPIM - Regime Próprio de Previdência

Social dos Servidores Públicos do Município de
Chopinzinho - PR

Ata no 0008- Oitava Reunião do Conselho Deliberativo

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas,
reuniram-se os membros conselho deliberativo do RPPS de Chopinzinho. Se
fizeram presentes o presidente do conselho, Jovani Martins e os conselheiros
Neide Marinêz Caldato, Marilde Antonia Téo, Nara Lucia Bonasina Scabeni, Zair
DalVesco e a diretora previdenciária Lourdes Bonotto, e representes do comitê
de investimento, Neide Marinêz Caldato, Nara Lucia Bonasina Scabeni,
Fernando Gressana e André Luís Budine e contou ainda com a presença do
representante da Caixa Econômica Federal Sr. Clovis Treib para aprêsentar a
carteira sugerida, sendo que o Banco do Brasil enviou suas laminas por e-mail
para alocação dos recursos do RPPS. Analisando as laminas e conforme
sugestão do comitê de investimento se definiu que a aplicação para este mês
seja da seguinte forma: 't) Sacar o valor total aplicado no Banco do Brasil no
fundo de investimento BB Prev. RF Perfil e que este seja aplicado na totalidade
no fundo BB Prev. RF IRF-M 1 TPF FIC; 2) Sacar o valor total do fundo CAIXA
Fl BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, vinculado a conta 23913-5 e que este valor
seja aplicado no Fl AÇÔES CAIXA BRASIL IBOVESPA; 3) os recursos
captados/disponíveis para aplicação deste mês, a sugestão é de dividir 50% na
CEF e 50% no Banco do Brasil, sendo que as aplicações na CEF, sejam feitas
da seguinte forma: 50% em CAIXA Fl BRASIL IMA-B 5 e 50% em CAIXA Fl
BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP e no Banco do Brasil, 50o/o BB
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B Fl e 50% em BB Prev. RF IMA-B 5 Fl.
4) Manter o valor total do fundo CAIXA Fl BRASIL MATRIZ RENDA FIXA,
vinculado a conta 23914-3 (conta taxa) e aplicar o recurso deste mês no mesmo
fundo. Quanto aos investimentos anteriores aplicados em IRFMI junto a CEF e
BB, seja mantido a maior parte dos recursos do RPPS de Chopinzinho em fundo
conservador, que momentaneamente vêm cumprindo as metas. Nada mais a ser
tratado, às 15:00 horas, eu Lourdes da Silva Bonotto,
deverá ser assinada pelos presentes
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