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i\ta de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 17/06/2020 (dezessete
jias do mês de junho de 2020), às 11h(onze horas), na sede do Instituto de
.~revidência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV. Estavam
presentes o Diretor-Presidente Interino do .ANGRAPREV, Renaldo de Sousa, na
Coordenação do Comitê de Investimentos, e os membros, Ednaldo Mascarenhas
Dayube Junior e Jediael Souza Estoduto. A presente reunião tem início, mais
uma vez, com os presentes expondo sua preocupação com a situação
econômica do país, em virtude da pandemia do Covid-19 e, também, com o
objetivo de decidir alguns mºvimentos financeiros, que se fazem pertinentes
neste momento, a saber : ~mº~R$19.000,00(dezenove mil reais), oriundos de
rendimentos do BB recebíveis, tendo os presentes, decidido por aplicá-lo no
fundo BB PREVID RF IFR-M1, CNPJ: 11.328.882/0001-35, e também, ainda
em relação aos investimentos no Banco do Brasil, deverão ser executados os
seguintes movimentos : ~~~:RESGATE no fundo de investimento SS
PREVIDENCIÁRIO IMA-S TP (CNPJ 07.442.078/0001-05) no valor de
R$10.539.103,62 (dez milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e três
reais e sessenta e dois centavos) no dia 19/06/2020; fê] APLICAÇÃO no fundo
de investimento SS RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
(CNPJ 35.292.588/0001-89) no valor de R$10.539.1 03,62 (dez milhões,
quinhentos e trinta e nove mil, cento e três reais e sessenta e dois
centavos) no dia 19/06/2020; .º;~RESGATE no fundo de investimento BB FI
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 10.418.362/0001-50) no valor
de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) no dia 24/06/2020; pJ APLICAÇÃO
no fundo de investimento SS PREVIDENCIÁRIO MU'LTIMERCADO
ALOCAÇÃO (CNPJ 35.292.597/0001-70) no valor de R$2.000.000,00 (Dois
milhões de reais) no dia 24/06/2020, e assim, mediante à concordância de
todos os presentes, o Sr. Renaldo de Sousa, encerrou a presente reunião e ,
nada mais havendo a tratar, eu, Ivete Maria Lyra Soares, secretariei e lavrei a
ata, às 11h.45min(onze horas e quarenta e cinco minutos), que após lida, será
assinada.
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