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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
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ATA Nº 065/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos seis dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala de reuniões Prefeitura,
situado na Rua Augusto Emmel, 96, nesta cidade, reuniram-se o Comitê de Investimentos do Fundo de
Previdência Social do Município de Vale do sol. O Comitê reuniu-se para deliberar a aplicação do valor da
receita do mês de janeiro que é de R$ 176.064,59 (cento e setenta e seis mil, sessenta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos). Os membros do Comitê analisaram todos os Fundos de Investimentos, e
decidiram aplicar no Banrisul, no Fundo de Investimento BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP, CNPJ Nº
16.844.885/0001-45. Os membros do comitê fizeram uma avaliação do cenário econômico, segundo o
comentário da DI BLASI Consultoria Financeira, o ano de 2018 iniciou com o impacto da condenação do ExPresidente Lula nos mercados financeiros. O desafio deste ano será lidar com a volatilidade costumeira em
anos de eleição presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando
conforme a divulgação de pesquisas eleitorais. Para 2018, os olhos e medidas deverão estar mais voltados
para as questões políticas e de recuperação do PIB. A alocação dos recursos está com o seguinte
direcionamento: RENDA FIXA: deve estar centrada em títulos públicos federais. Fundos da família IRF-M
estão com taxas de juros médias entre 7% e 9% ao ano. Ainda tem pequena capacidade de gerar ganhos.
Fundos da família IMA-B (mais longos) podem ainda apresentar algum espaço para valorização, mas com
oscilações. Os fundos CDI (referenciados) estarão abaixo da meta aturarial. RENDA VARIÁVEL: O mercado de
renda variável tem reagido bem, com forte valorização. Diante deste cenário manteremos a estratégia de
aplicação em títulos com baixa volatilidade, os membros do Comitê decidiram fazer algumas alterações:
BANCO DO BRASIL: vamos transferir R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo de Investimento BB
PREV RF IMAB 5+, CNPJ Nº 13.327.340/0001-73 para o Fundo de Investimento BB PREVID. RF IRF-M, CNPJ Nº
07.111.384/0001-69. BANRISUL: vamos transferir do Fundo de Investimento BANRISUL PREV. MUNIC. III FI
RF LP, CNPJ Nº 11.311.863/0001-04, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), juntamente com o
valor da receita do mês de janeiro, totalizando R$ 2.176.064,59 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, e
sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) para o Fundo de Investimento BANRISUL FOCO IRF-M FI
RF LP, CNPJ Nº 16.844.885/0001-45.
As movimentações financeiras aprovadas pelo Comitê no mês de JANEIRO:
Fundo
CNPJ
Aplicação R$
Resgate R$
Data
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP
21.743.480/0001-50
5.635,67 12/01/2018
BANRISUL PREV.MUNIC. III FI RF 11.311.863/0001-04
90.125,69 30/01/2018
Nada mais a constar, eu, Denir Henrique, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por
todos os membros do Comitê de Investimentos. Vale do Sol, 06 de fevereiro de 2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

