REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Palmares do Sul

ATA Nº 28
Em vinte e quatro de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, nas dependências do prédio da
Prefeitura Municipal de Palmares do Sul, sito a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, número
quatrocentos e quarenta e dois, Centro, Palmares do Sul – Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de
Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de Palmares do
Sul, designado pela Portaria numero doze mil oitocentos e oito, de dez de março de dois mil e quinze,
com a presença dos conselheiros titulares: Adriana Alves Costa, Elio Costa Emmert, Daiana de Jesus
Rocha, Marilin Silveira Alves e Maria de Fatima Araújo dos Santos, para participação na reunião
ordinária do Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores de Palmares do Sul – RPPS, sob a coordenação da primeira. Deu-se inicio da reunião
com os membros presentes analisando as APR’s publicadas no site oficial deste Município, onde
percebeu-se a necessidade, para uma análise completa, dos extratos bancários dos fundos de
investimentos, incluindo recursos de despesas administrativas, assim será solicito ao responsável
pelas movimentações, extrato mensal, a ser entregue a Coordenadora deste Comitê até o quinto dia
útil do mês subsequente.

A Sra Maria de Fátima, membro deste Comitê, questionou sobre os

repasses realizados pelo Executivo deste Município, referente ao parcelamento da dívida de anos
anteriores, se estão sendo realizados corretamente, e onde poderíamos verificar sua regularidade.
Ficou acertado que essas questões serão abordadas na próxima reunião do Conselho do RPPS. A
Coordenadora Adriana recebeu, da servidora Jessana, uma correspondência eletrônica encaminhado
ao e-mail RPPS, com um informativo que trata da Portaria nº 300 de 03/07/2015, do Ministério da
Previdência Social, contendo as modificações referentes às classificações de Investidor Qualificado,
Investidor Profissional e outros assuntos afins. Observa-se que até a presente data não temos
nenhuma solicitação para analisar atividades financeiras dos nossos fundos. Nada mais havendo, foi
encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros presentes, e por mim, Marilin Silveira Alves, que secretariei os trabalhos.
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