
Ata da segunda reunião/2018 do Comitê de Investimentos realizada aos nove dias do mês de
fevereiro do ano de 2018, às 12h (doze horas), na sede do Instituto de Previdência Social do
Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, estando presentes a Diretora-Presidente do
ANGRAPREV, Luciane Pereira Rabha, como Coordenadora do Comitê de Investimentos, os
membros, Ricardo de Agostino, Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior e Renaldo de Sousa. A
senhora Diretora-Presidente, inicia, explicando que esta tem o objetivo de avaliar a Carteira deste
Instituto, lembrando que na data de 08(oito) de fevereiro/2018, recebemos da Prefeitura
Municipal, o valor de R$1.433.875,56 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e
setenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) referente ao segundo pagamento do
parcelamento do ARRESTO, assim, este Comitê se reúne para decidir sobre os investimentos a
serem executados com o mesmo. Decidiu-se, após algumas colocações,que, R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) será aplicado no fundo IRFM-1, do Banco do Brasil; R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) será aplicado no fundo IRFM-1, do Banco Bradesco, e o restante, ficará no
fundo IRFM-1 da Caixa Econômica. Ficou decidido, também, a troca do membro deste Comitê de
Investimentos, o servidor Ricardo de Agostino, pelo servidor Jediael Souza Estoduto. Ainda, em
análise da Carteira de Janeiro/2018, observou-se: um retorno de R$14.844.934,01 (quatorze
milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e um centavo), com
retorno de 1,83%, frente a uma meta de 0,86%; no mês de Janeiro, o fundo Master 111 FIPC
Multisetorial Sênior, apresentou o valor amortizado para a conta n°.48-8(CEF), de
R$699.701, 11(seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e um reais e onze centavos),
resultando no saldo de R$ 54.549,82(cinqüenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais
e oitenta e dois centavos) no dia 31/01/2018; na data de 23 de janeiro do corrente, o Comitê
decidiu apostar o recurso no valor de R$4.000.000,00(quatro milhões), no Fundo da Caixa, capital
protegido pelo multimercado; a Carteira de Janeiro/2018, fechou com PL de R$
602.182.628,09(seiscentos e dois milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e oito
reais e nove centavos). Em continuidade, a Senhora Luciane, lembra que quando o mercado
financeira se apresenta oscilante, faz-se uma boa análise dos fundos, antes de qualquer
movimentação financeira, lembrando da intenção em migrar para o Fundo Fênix, uma parte do
valor de fundo de investimentos e ações da Queluz, com o que todos concordaram, ficando
assim resolvido, solicitar via e-mail à Credito e Mercado, Consultoria em Investimentos, análise
sobre a questão, e as próximas movimentações financeiras na Carteira para o próximo mês.
Também foi feita a leitura da Ata da reunião deste Comitê, realizada em 17 de Janeiro de 2018. O
Sr. Renaldo de Sousa, informou que no dia 15/02/2018, entrará o cupom de juros dos Títulos
Públicos, no valor de R$3.412.561,28 (três milhões,quatrocentos e doze mil, quinhentos e
sessenta e um reais e vinte e oito centavos), resolvendo esse Comitê, alocar esse valor, da
seguinte maneira: R$1.012.561 ,28(um milhão,doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte
e oito centavos) no IRFM-1 da Caixa Econômica, R$ 1.000.000,00(um milhão) no IRFM-1 do
Banco do Brasil, e, R$1.400.000,00(um milhão e quatrocentos mil) no IRFM-1 do Bradesco. Os
valores acima, foram alocados no IRFM-1,devido à instabilidade do mercado financeiro, uma vez.
que o Instituto preza pela segurança, solidez e rentabilidade dos fundos. Nada mais havendo a
tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por encerrada e eu, Ivete Maria Lyra Soares,
secretariei e lavrei a ata às 13.30h(treze horas que t.ftffia minutos), que após lida, será assinada.
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