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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
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ATA Nº 078/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aos dezessete dias do mês de setembro, 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 os
membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Vale
do sol. O Comitê reuniu-se para análise comportamental das carteiras de investimentos, o
Patrimônio Líquido do Fundo na data de trinta e um de agosto do corrente ano é de R$
32.418.966,05 (trinta e dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e seis
reais e cinco centavos) e, os rendimentos do mês de agosto foi de R$ 148.418,25 (cento e
quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) negativo. Após
análise da distribuição das carteiras, bem como dos fundos até esta data, este Comitê decidiu fazer
uma transferência entre os fundos de investimentos do Banco do Brasil, pois tem um percentual muito
alto em Índices com benchmarck atrelados ao IRF-M. No BANCO DO BRASIL, o Fundo de Investimento
BB PREV. RF IRF-M, na data de trinta e um de agosto, tinha um saldo no valor de R$ 8.082.988,76 (oito
milhões, oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos). O Comitê
decidiu por unanimidade, transferir o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do Fundo de
Investimento BB PREV. RF IRF-M TP FI, CNPJ nº 07.111.384/0001-69 para o Fundo de Investimentos
BB PREV. RF IRF-M1, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. 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, 17 de setembro de 2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

