
Município de Chopinzinho
PREVCHOPIM - Regime Próprio de Previdência

Social dos Servidores Públicos do Município de
Chopinzinho - PR

Ata no 0003 - Terceira Reunião do Conselho Deliberativo

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às
13:00 treze) horas reuniram-se os membros do conselho deliberativo
do RPPS de Chopinzinho. Se fizeram presentes o presidente do
conselho, Jovani Martins e os conselheiros Neide Marinêz Caldato,
Marilde Antonia Téo, Paulo Cesar Romite e Nara Lucia Bonasina
Scabeni, com a presença do Diretor Presidente, André Luís Budine,
a Diretora de Previdência, Lourdes Bonotto. A reunião teve início com
a leitura da ata anterior para posterior assinatura, Seguindo sugestão
do Comitê de lnvestimento de pulverizar os investimentos, optou-se
por investir na Caixa Econômica os investimentos referentes no mês
de maio, por serem iguais à sua rentabilidade. Ficando asslm
definido: 90o/o em CAIXA Fl BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS e
10o/o EM CAIXA Fl BRASIL MATRIZ RF LP, Por sugestão de todos,
para obtenção de maior conhecimento, convocar as instituiçÕes
financeiras credenciadas com o intuito de esclarecer dúvidas
relacionadas a carteira de investimentos. O Diretor-presidente
explanou sobre informações obtidas junto ao tribunal de contas sobre
a aplicação do primeiro recurso, sendo que a forma utilizada estaria
de forma correta. Na sequência, houve discussão relacionada às
verbas transitórias, que constam no artigo 29 da lei 3.58912416,
deverão ser avaliadas e analisadas as quais poderiam incidir
contribuição para fazerem parte da aposentadoria. Jovani sugeriu
buscar maiores informaçÕes junto ao Município de Mariopolis e Santa
lzabel sobre a questão das referidas verbas, e também a sugestão
de uma consultoria previdenciária. O Presidente do Conselho
agradeceu a todos pela presença. Nada mais a sertratado, às 14:33
horas, etr Lourdes da Silva Bonotto, lavrei a presênte ata que deverá
ser assinada pelos presentes.
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