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Ata no 0005 - Quinta Reunião do Comitê de lnvestimento

Aos vinte e sete dias do mês julho 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 a diretora previdenciária

Lourdes Bonotto, contou ainda com a presença dos representantes da Caixa

Econômica Federal Sr. Clovis Treib e dos representantes do Banco do Brasil Sr

Daisson e Carla para apresentarem a carteira sugerida para alocação dos

recursos do RPPS. Sendo a pauta a seguinte 13:00 horas apresentação

produtos CEF e 13:15 apresentação produtos Banco do Brasil, 13:30 reunião,

em seguida decisão da próxima aplicação e assuntos gerais. O presidente do

comitê de investimentos Andre Budine fez a abertura da reunião falando da pauta

e já passando a palavra ao Sr. Clóvis fez a explanação de que são os produtos

da CEF para o RPPS relatando dos fundos de investimento próprios para RPPS

conforme lâminas apresentadas para análise do comitê, sendo elas: CAIXA Fl

BRASIL MATRIZ RF LP, CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ RF LP, CAIXA FI BRASIL

IRF-M1 TITULOS PUBLICO RF, CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS

RF LP. Em seguida o Sr. Daison iez a explanação das lâminas do Banco do

Brasil, dentre elas: BBPREVIDENCIARIO MULTIMERCADO,

BBPREVIDENCIARIO IRFM 1, BBPREVIDENCIARIO IRF M,

BBPREVIDENCIARIO IMA 85. Encerrando a apresentação retiraram-se da

reunião os representantes das instituições financeiras e dando sequência o

comitê de investimentos, definiu a sugestão de as aplicações para este mês que

seja aplicado dividindo entre o Banco do Brasil (50%) e a CEF (50%) nos fundos
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de menores riscos. Em assuntos gerais ficou definido que no dia 8 de agosto

faremos uma manhã de estudos, onde será definido a periodicidade dos

encontros comitê de lnvestimento e Conselho Deliberativo. Nada mais a ser

ata que

deverá sefussinada pelos presentes.
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