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Ata no 0003

- Terceira Reunião do Comitê de lnvestimento

Aos vinte e seis dias do mês junho de dois mil e dezessete, às treze
horas, reuniram-se os membros do comitê de investimento do
RPPS de Chopinzinho. Se fizeram presentes os membros Neide
Marinêz Caldato, Nara Lucia Bonasina Scabeni, Fernando
Gressana e André Luís Budine, reunião esta com a participação do
Comitê Gestor, se fizeram presentes o presidente do conselho,
Jovani Martins e os conselheiros Neide Marinêz Caldato, Marilde
Antonia Téo, Paulo Cesar Romite, Nara Lucia Bonasina Scabeni e
Zair Dal Vesco e a presença do Sr. Daison Goldoni representante

do Banco do Brasil e a gerente da Agência Iocal Carla, para

apresentarem a carteira sugerida para alocação dos recursos do
RPPS. O Sr. Daison explanou que o mercado está muito instável,
sem perspectiva de crescimento, e ainda o comportamento dos
investidores diante do momento econômico e político que passa o
País, que é muita cautela. Apresentou as carteiras existentes para
alocação dos recursos do RPPS. Apresentou também as laminas
dos fundos de investimento fazendo os esclarecimento dos
parâmetros de rentabilidade e riscos e outras variantes entre fundos
conservadores, medianos e arrojados. Apos os questionamentos
dos presentes, o Sr. Daison Goldoni sugeriu aplicar os recursos nos
seguintes fundos de investimentos: BB PREVIDENCIARIO RENDA

FIXA IRF-M1 TITULOS e FUNDO DE INVESTIMENTO BB
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL, visto que são
conservadores. Diante das explanações ficou marcado a próxima

reunião para o dia 29 de junho com a representantes da CEF para
apresentarem a carteira sugerída para alocação dos recursos do
RPPS. Nada mais a sertratado, às 13:50 horas e cinquenta minutos
eu Lourdes da Silva Bonotto, lavrei a presente ata que deverá ser
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