
Ata de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 09/03/2020 (nove dias do
mês de março de 2020), às 10h(dez horas), 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 membros, Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior,
Jediael de Souza Estoduto e Renaldo de Sousa. A presente reunião tem início, com
a sra. Luciane, lembrando que esta é a primeira reunião do corrente exercício, e
para tal, este Comitê, analisará a Carteira de Janeiro/2020, observando o
movimento do mercado financeiro de Janeiro até a presente data, e, ressalta sua
preocupação com o aumento do dólar, e quais conseqüenciais isso pode trazer às
aplicações financeiras do Instituto, mas, os demais esclarecem que, esse fator no
momento, não é motivo de grande preocupação, e que os acontecimentos, incll)sive
no que tange ao coronavírus, não deverá se estender por muito tempo. A sra
Luciane, lembra que em Janeiro e Fevereiro, os valores permaneceram em IRFM-1,
na Caixa Econômica, e agora sim, é o momento de fazer algumas alocações, e
após algumas conversas, e análise das sugestões feitas pela Crédito e Mercado,
ficou resolvido que seja retirado da Caixa Econômica, Gestão Estratégica, o valor de
R$15.300.000,00(quinze milhões e trezentos mil reais), e, seja realocado da
seguinte maneira: 1. Na Multinvest Fortuna FIM, o valor de R$2.300.000,00(dois
milhões e trezentos mil reais); 2. Sul América Equities FIA, o valor de
R$2.000.000,OO(dois milhões de reais); 3. Queluz Valor FIA, o valor de
R$2.000.000,00(dois milhões de reais); 4. Constância Legan Brasil FIA, o valor de
R$2.000.000,00(dois milhões de reais); 5. AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC FIA,
o valor de R$2.000.000,00(dois milhões de reais); 6. ITAÚ Momento 30, o valor de
R$5.000.000,00(cinco milhões de reais). O Sr. Ednaldo Mascarenhas estará
providenciando os devidos documentos de oficialização das realocações acima
decididas, e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ivete Maria
Lyra Soares, secretariei e lavrei a ata, às 11h.25min(onze horas e vinte e cinco
minutos), que após lida, será assinada.



Ata de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 25/03/2020 (vinte e
cinco dias do mês de março de 2020), às 11h23min(onze horas e vinte e três
minutos), na se,de 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 membros, Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior, Jediael
Souza Estoduto e Renaldo de Sousa. A presente reunião tem início, com os
presentes expondo sua preocupação com a situação econômica do país, em
virtude da pandemia do Covid-19; as bolsas continuam em grande
volatividade, fazendo com que os nossos investimentos sofram com esse
cenário e com a possibilidade do mês fechar com rendimento abaixo do
esperado. Apesar disso, é prudente, seguindo a orientação da nossa
Assessoria de Investimentos Crédito e Mercado, e, aproveitando a
desvalorização dos ativos, aumentar nossa exposição, de forma cautelosa,
por isso, o Comitê de Investimentos, decide aportar o valor de R$
2.000.000,00(Dois milhões de reais) no Fundo BTG Pactuai Absoluto
Institucional FIC Ações, CNPJ: 11.977.794/0001-64, e , resgatar também, do
Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica, o valor de R$ 10.000.000,00(Dez
milhões de reais), e aplicar no Fundo Itaú IMA-B Ativo FIC Renda Fixa, CNPJ:
05.073.656/0001-58, assim, em concordância com todos, nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ivete Maria Lyra Soares, secretariei e
lavrei a ata, às 12h.10min(doze horas e dez minutos), que após lida, será
assinada.
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