
Ata de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 02/05/18(dois dias do mês de maio
de 2018), às 16.10h (dezesseis horas e dez minutos), na sede do Instituto de Previdência
Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV. Estavam presentes a Diretora-
Presidente do ANGRAPREV, Luciane Pereira Rabha, como Coordenadora do Comitê de
Investimentos e os demais membros, Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior, Jediael Souza
Estoduto e Renaldo de Sousa. A senhora Diretora-Presidente, dá início, apresentando no
projetor, uma matéria da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL/2018, que lista os melhores
fundos de investimentos para Institucionais. Após algumas observações, nota-se que até o
momento, a Carteira do Instituto está bem, uma vez que as aplicações feitas, vêm
apresentando uma boa rentabilidade. Neste momento, o Comitê passa a analisar email,
enviado pela Crédito e Mercado em 19/04, que apresenta o comparativo de alguns fundos de
investimentos e dá algumas sugestões de aplicações, a saber: Sugestão 1: Resgatar o valor
total do fundo BB IDKA 2 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREViDENCIÁRiO, e
direcionar R$5.000.000,OO(cinco milhões de reais) para o fundo BB FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO LP, e o valor restante, para o fundo BB IMA B TíTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, e a Sugestão 2: Resgatar o valor total do fundo CAIXA
BRASIL IMA-B 5 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e direcionar para o fundo CAIXA
RV 30 FI MULTIMERCADO LP, o que foi aprovado pelo Conselho e cumprido na íntegra. Já a
Sugestão 3: Resgate de R$5.000.000,OO(cinco milhões) do fundo BB IRFM-1TíTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e direcionamento para o fundo INFiNITY
INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO, o Conselho decidiu resgatar e realocar, apenas
R$2.000.000,OO(dois milhões), e, usar também o valor que entrará em 15/05 de cupons ae
juros. Sugestão 4: Resgatar o valor total do fundo BS GOVERNANÇA FI AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO e direcionar para o fundo BS ALOCAÇÃO FIC AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO, após a devida avaliação da lâmina, foi acatada na íntegra.Tendo em vista
o horário, resolveu-se por dar continuidade em 03.05 , após o almoço, assim, a reunião foi
encerrada e eu, Ivete Maria Lyra Soares, secretariei e lavrei a ata, às 17.20h (dezessete
horas e vinte minutos), que após lida, será assinada.
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