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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
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ATA Nº 069/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos vinte e cinco dias do mês de maio, 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 membros do Comitê de
Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Vale do sol. O Comitê reuniu-se para ver qual
atitude tomar diante desta situação, visto que praticamente todos os fundos estão negativos, apenas os
Fundos de Investimentos atrelados ao IRF-M 1 e ao CDI, estão positivos. Conforme foi falado no XVI
Seminário Sul-Brasileiro Previdenciário, não adianta se desesperar, já passamos por crises semelhantes, no
ano de 2013. Os membros do Comitê decidiram esperar o fechamento do mês de maio, e, se não melhorar a
rentabilidade dos fundos, talvez seja melhor transferir boa parte do valor para os Fundos que estão com
rentabilidade positiva, deixar o saldo mínimo que deverá ficar em cada Fundo de Investimento, que
atualmente temos aplicação, e, também deverá ficar em conformidade com o Demonstrativo de Políticas de
Investimento – DPIM de 2018. Mas antes será convocado uma reunião extraordinária do Conselho Municipal
de Previdência para decidirem em conjunto com o Comitê a respeito das transferências. A seguir os
membros do comitê deliberaram a respeito do resgate para pagamento da folha dos aposentados,
pensionistas e servidores em benefício. Ficou decidido resgatar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do
Fundo de Investimento BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF LP, CNPJ Nº 11.311.863/0001-04. 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, 25 de maio de 2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

