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   Atos da Administração Indireta: 

PREVISCAM 
 
Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo 
Mourão - PREVISCAM, realizada aos quinze (16) dias do mês de abril de 2018, às 10:00 horas na sede da PREVISCAM  nesta cidade, com as 
presenças dos membros do Comitê Financeiro: da Superintendente Silvane Bottega, do Gestor Financeiro e Contador  Floriano  Chacorowski 
Júnior, da Procuradora Jurídica Gisele Francielly Tourino e do Chefe do Departamento de Recursos Humanos da PREVISCAM, Michael Vicente 
Rezende de Abreu. Tendo a seguinte pauta: 1 - análise do desempenho das aplicações financeiras do mês anterior; 2 - definição sobre 
aplicações de novos repasses e manutenção ou alteração de aplicações anteriores; 3 - tema livre. A reunião foi iniciada e coordenada pelo 
Gestor Financeiro Floriano Chacorowski Júnior, que discorreu sobre o ponto 1 da pauta: a explanação dos rendimentos mensais do mês 
anterior. Foi apurado que a rentabilidade líquida total, no mês de março/2018 foi positiva de R$ 1.874.025,72 (hum milhão, oitocentos setenta e 
quatro mil, vinte e cinco reais, setenta e dois centavos). Verificou-se que a rentabilidade do mês anterior fechou de forma positiva. Item 2 da 
pauta - definição sobre aplicações de novos repasses e manutenção ou alteração de aplicações anteriores: Os membros decidiram por aplicar 
R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), no Fundo BB Previdenciário Ações Alocação Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento, CNPJ n. 18.270.783/0001-99, administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
CNPJ n. 30.822.936/0001-69, mantendo assim a política de diversificação da carteira de investimentos da PREVISCAM. Item 3 da pauta - tema 
livre: Nada a ser tratado. Os membros declaram não haver mais nada a discutir. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e eu, 
Gisele Francielly Tourino, Procuradora Jurídica da PREVISCAM e membro do Comitê Financeiro, lavrei a presente ata que lida e estando de 
acordo vai por todos assinada.  

 

Silvane Bottega - Superintendente 
Gisele Francielly Tourino - Procuradora Jurídica - Membro CPA-10 
Floriano Chacorowski Júnior - Gestor Financeiro - CPA-10 
Michael Vicente Rezende de Abreu - Chefe do Departamento de RH - Membro CPA-10 

 

Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo 
Mourão - PREVISCAM, realizada aos quinze (15) dias do mês de maio de 2018, às 10:00 horas na sede da PREVISCAM  nesta cidade, com as 
presenças dos membros do Comitê Financeiro: da Superintendente Silvane Bottega, do Gestor Financeiro e Contador  Floriano  Chacorowski 
Júnior, da Procuradora Jurídica Gisele Francielly Tourino e do Chefe do Departamento de Recursos Humanos da PREVISCAM, Michael Vicente 
Rezende de Abreu. Tendo a seguinte pauta: 1 - análise do desempenho das aplicações financeiras do mês anterior; 2 - definição sobre 
aplicações de novos repasses e manutenção ou alteração de aplicações anteriores; 3 - tema livre. A reunião foi iniciada e coordenada pelo 
Gestor Financeiro Floriano Chacorowski Júnior, que discorreu sobre o ponto 1 da pauta: a explanação dos rendimentos mensais do mês 
anterior. Foi apurado que a rentabilidade líquida total, no mês de abril/2018 foi positiva de R$ 350.726,50 (trezentos e cinquenta mil, setecentos 
vinte e seis reais, cinquenta centavos). Verificou-se que a rentabilidade do mês anterior fechou de forma positiva. Item 2 da pauta - definição 
sobre aplicações de novos repasses e manutenção ou alteração de aplicações anteriores: Os membros decidiram por aplicar mais R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais), no Fundo BB Previdenciário Ações Alocação Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, 
CNPJ n. 18.270.783/0001-99, administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ n. 
30.822.936/0001-69, mantendo assim a política de diversificação da carteira de investimentos da PREVISCAM. Item 3 da pauta - tema livre: 
Nada a ser tratado. Os membros declaram não haver mais nada a discutir. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e eu, Gisele 
Francielly Tourino, Procuradora Jurídica da PREVISCAM e membro do Comitê Financeiro, lavrei a presente ata que lida e estando de acordo vai 
por todos assinada.  

 

Silvane Bottega - Superintendente 
Gisele Francielly Tourino - Procuradora Jurídica - Membro CPA-10 
Floriano Chacorowski Júnior - Gestor Financeiro - CPA-10 
Michael Vicente Rezende de Abreu - Chefe do Departamento de RH - Membro CPA-10 


