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Ata no 0005- Quinta Reunião do Conselho Deliberativo

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 13:00 (treze)

horas reuniram-se os membros do conselho deliberativo do RPPS de

Chopinzinho, paÍa uma reunião extraordinária. Se fizeram presentes o

presidente do conselho, Jovani Martins e os conselheiros Neide Marinêz

Caldato, Paulo Cesar Romite, Nara Lucia Bonasina Scabeni, com a presença do

Diretor Presidente André Luís Budine e a Diretora de Previdência, Lourdes

Bonotto. Com a seguinte pauta: 1- Discussão sobre a contratação de assessoria

técnica e financeira. 2- Contração de sistema de gestão para assessorar na

gestão do PREVCHOPIM. Conforme discussão dos conselheiros no item 1 da

pauta fazem a recomendação de se contratar uma empresa com a finalidade da

prestação de serviços de controladoria e assessoria em relação ao mercado

financeiro, capacitada a realizar diagnóstico da carteira de investimentos,

assessorar na elaboração e aplicação da política de investimento, realizar

treinamento e capacitação aos gestores, conselheiros e membros do comitê de

investimentos nos assuntos relacionados ao mercado financeiro e o

assessoramento nas questôes relacionadas ao enquadramento das aplicaçÕes

em conformidades com as normas e princípios da Resolução 3.922ftA10 do

CMN e suas respectivas alteraçÕes. Quanto ao item 2 da pauta, a recomendação

pela economicidade da contratação é que seja feita de uma forma que atenda

às necessidades de gestão do PREVCHOPM, em que o sistema esteja em

acordo com a legislação pertinente ao RPPS, e que disponibilize no mínimo:

Cadastro, Arrecadação, Concessão de Benefícios, Pagamento de Benefícios,

Perícia Medica/Saúde, Autoatendimento ao ente e ao servidor, Transparêncla,

Censo Previdenciário, integração com SISOBI e simulador de tempo de

contribuição e rem-uneração de acordo com as regras vigentes. Recomendamos

que esta asspd=ãria)sejq disponibilizada com urgência, visto que o atendimento
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da legislação presente e a falta de alguma das informações pode ocasionar o

bloqueio da CRP do município. No tocante ao sistema de gestão também

recomendamos a contratação com urgência pois os servidores já podem pedir o

benefício da aposentadoria e não temos ferramenta suficiente para simular os

benefícios de nossos servidores. Nada mais a ser tratado foi dada por encerrada

reunião que vai assinada por mim Lourdes

t-

Bopótto que $ecretarieia presente ata e pelos presentes.
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