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Ata no 0112017 - Primeira Reunião do Conselho Fiscal.

Aos treze dias do mês julho de dois mil e dezessete, 13:00(treze) horas reuniram-se
os membros do conselho fiscal do RPPS de Chopinzinho, nomeados através do

decreto no 10612017. Se fizeram presentes os conselheiros Helder Felipe Klassen,
Roquelani Lorenzi, Joseane de Souza (em substituição à Cristiane Adrieli Salomão por

motivo de férias) e Marcia Rejane Niendieker. Neste ato foi nomeada como Secretária
do Conselho Fiscal Sra. Marcia Rejane Niendieker e como Presidente do Conselho
Fiscal o Sr. Helder Felipe Klassen, na sequencia foi definido que as reuniões
ordinárias serão realizadas bimestralmente conforme calendário'. 2a reunião no dia
vinte do mês de julho de dois mil e dezessete. 3a reunião no dia vinte um do mês de
setembro de dois mil e dezessete, 4a reunião no dia vinte três do mês de novembro de
dois mil e dezessete, 5' reunião no dia dezoito do mês de janeiro de dois mil e dezoito,
local e horário a ser definido. Para analisar as demonstrações constantes na lei no

3.589/2016, verificar os registros individualizados dos assegurados e dependentes,
também os registros das aplicações financeiras, que serão solicitadas pelo presidente

do conselho ao Diretor Presidente do RPPS Sr. André Luiz Budine, sendo os
Balancetes financeiro, Balancete Orçamentario, Balancete Patrimonial, Demonstração
de variaçôes Patrimoniais, informações dos Registros individualizados dos segurados
e dependentes, as informações das aplicações financeiras se estão sendo de acordo
com a legislação vigente, solicitar informaçôes sobre a regularidade da contribuição
patronal da entidade Prefeitura Municipal de Chopinzinho - Pr. Na sequencia foi

discutido sobre a importância da transparência, divulgação das demonstrações
contábeis do fundo, verificando, foi constatado que a divergência nos caminhos para o
acesso aos dados (entidade PREVCHOPIM a mesma não habilita a unidade gestora
do Fundo PREVCHOPIM, somente quando selecionada a entidade Prefeitura
Municipal Chopinzinho) constatou-se a necessidade de solicitar que seja feito o ajuste
necessário no portal, para que os servidores, aposentados, pensionista e a quem

interessar tenha o acesso facilitado as demonstrações do fundo. Concluindo, o
conselho fiscal se reunirá no dia vinte do mês de julho de dois mil e dezessete, no
Paço Municipal, às 13:30 horas. Nada mais havendo a ser tratado deu por encerrada a
presente reunião e lavrada a presente ata, assinada pelos presentes.
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