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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL 

 

ATA Nº 01/2021 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, reuniu-se o Comitê 

de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

Municipais de Palmares do Sul/RS, através do aplicativo whatsapp para ciência e deliberações do 

Comitê, considerando que persistem as restrições em prevenção ao vírus Covid-19, conforme Decreto 

n.º 6.392 de dois de abril de dois mil e vinte, sendo os membros Adriana Alves Costa, Caroline Terra 

Gomes, Diego Mello Boeira e Daiana de Jesus Rocha, os quais foram designados para compor o 

Comitê através de sorteio realizado durante a reunião extraordinária para posse do Conselho Municipal 

de Previdência, a qual ocorreu presencialmente no plenário da Câmara de Vereadores de Palmares do 

Sul, sito à Rua Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 432, centro, Palmares do Sul/RS no dia cinco de 

janeiro de dois mil e vinte e um. Na ocasião da reunião do Conselho, foi eleita a servidora Daiana de 

Jesus Rocha como a Gestora de Investimentos do RPPS. Na reunião virtual, via aplicativo whatsapp, 

foi escolhida a servidora Caroline Terra Gomes como coordenadora do Comitê. Além disso foram 

marcadas as reuniões ordinárias do comitê para toda a terceira quinta-feira de cada mês, as nove 

horas, sendo a primeira realizada no dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um, virtualmente 

através de plataforma digital que será informada posteriormente. Nada mais havendo, foi encerrada a 

sessão, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e 

pelos demais presentes. 

 

 

 

Caroline Terra Gomes 
Coordenadora do Comitê de Investimentos 

 

Daiana de Jesus Rocha 
Gestora de Investimentos do RPPS 

 
 
 
 

Adriana Alves Costa 
Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
 
 
 

Diego Mello Boeira 
Membro do Comitê de Investimentos 

  
 

 

  

  

 


