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Ata da primeira reunião/2018 do Comitê de Investimentos realizada aos dezessete dias do
mês de janeiro do ano de 2018, às 15h (quinze 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 e Renaldo de Sousa, e, o servidor
Jediael Souza Estoduto, justificando-se, ainda, a ausência de Ednaldo Mascarenhas
Dayube Junior, por encontrar-se em período de férias. Em seguimento, a senhora
Diretora-Presidente, explica que a reunião fez-se necessária, para tratar dos seguintes
assuntos: O Sr. Renaldo de Sousa, não consegue comunicação com o gerente do Banco
do Brasil, Sr. Eduardo, e por isso, não estamos conseguindo fazer movimentações
financeiras, e,também, proceder análise da Carteira de Investimentos do Instituto, assim
sendo, a sra Diretora -presidente, entrou em contato com o Banco do Brasil, solicitando
que devido ao gozo de férias do tesoureiro deste Instituto, Sr. Ednaldo Mascarenhas
Dayube Junior, seja liberada com urgência, senha para que o Sr. Rena/do de Sousa,
possa proceder aos movimentos que se fazem necessários na conta deste Instituto, o que
foi providenciado via ligação telefônica, de Sr. Rodrigo/BBRASIL.Também foi solicitada
uma visita do Sr. Gerente Bancário a este Instituto, tendo em vista que neste exercício,
isso ainda não ocorreu. A Carteira do Angraprev encerrou o exercício de 2017 com
R$584.156.333,29(Quinhentos e oitenta e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil,
trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), apresentando um retorno de
10,33/% no ano, frente a meta de 8,86%. Foi dado informe que em 10/01/2018, entrou na
conta bancária da Caixa Econômica, o valor de R$1.419.678,77 (um milhão, quatrocentos
e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete
centavos),correspondente à primeira parcela do arresto e no dia 15/01/2018, entrou na
mesma conta, o valor de R$3.300.000,OO(três milhões e trezentos mil reais),
correspondente ao repasse da contribuição previdenciária, ficando então, decidido que
seja feito o remanejamento do valor de R$400.000,OO(quatrocentos mil reais)da Conta da
Caixa Econômica, para aplicação em IRFM-1, na conta do Banco do Brasil, e o resgate de
R$500.000,OO(quinhentos mil reais)da Conta da Caixa Econômica, para aplicação em
IRFM-1, em conta do Bradesco, permanecendo o restando na Conta Bancária da Caixa
Econômica. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por
encerrada e eu, Márcia Lima da Silva, secretariei e lavrei a ata às 16h(dezesseis horas),
que após lida, será assinada.
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