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Em vinte e dois de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas e seis minutos, no Prédio
da Prefeitura de Palmares do Sul, na sala de licitação e sindicância, sito a Rua Nossa Senhora
Navegantes, 442, Centro, Palmares do Sul – RS, reuniu-se extraordinariamente o Comitê de
Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de
Palmares do Sul, com a presença dos conselheiros titulares, Tatiana Velho Guerra Cunha,
Daiana de Jesus Rocha, Adriana Alves Costa, e o Gestor de Investimentos do RPPS, Felipe
Martins Cunha, para reunião ordinária do Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores de Palmares do Sul – RPPS, após cumprimentar
os membros cordialmente, deliberou-se sobre a indicação do fundo a ser resgatado o valor
para cobrir o gasto com folha de pagamento referente ao mês de agosto. Segundo o gestor de
Investimentos Felipe Martins Cunha, seguindo indicação da Empresa Referencia, sugeriu que
o resgate seja do Fundo de Investimento Caixa RS Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, haja
vista a estabilidade do mesmo para o momento atual. Sendo assim, os membros acordam em
unanimidade com o sugerido. A seguir, foi debatido quanto a publicação das reuniões do
Comitê de Investimentos, foi decidido que será mantida as mesmas datas das reuniões do
Conselho de Regime Próprio de Previdência, somente em horário diferenciado. Não será
solicitado a publicidade legal para não haver gastos financeiros, visto que o Conselho já
realizou esta publicação no início do ano. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai datada e assinada pelos
membros presentes, e por mim, Tatiana Velho Guerra Cunha, que secretariei os trabalhos.
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