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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO
CEARÁVIÇOSA-PREV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 55^ Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do RPPS

do Município de Viçosa do Ceará. Aos 05 (cinco) dias do mês de Abril de 2018 (dois mil e
dezoito), às 16:00 horas, na sala de reuniões do Fundo de Previdência do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, localizado na Rua Dr. Ornar Paiva n° 151,
Bairro Centro, Viçosa do Ceará. Reuniram-se os membros do comitê de Investimentos e a Diretoria
Executiva do VIÇOSA-PREV. Inicialmente o Sr. Eriberto Soares Passos, presidente do Comitê de
Investimentos do RPPS do Município de Viçosa do Ceará cumprimentou a todos os presentes. Em
seguida e com a presença do analista de mercado financeiro Vitor Leitão, da LEMA Economia &
Finanças fizeram uma análise sucinta da Carteira de Investimentos do VIÇOSA PREV. A Carteira
de Investimentos do VIÇOSA PREV tem características conservadora, sendo composta 100% por
títulos públicos. Com a aproximação do fim do ciclo de baixa da taxa SELIC que favoreceu os
fundos de títulos públicos (IMA, IRF-M, IdkA), há necessidade de realocar os recursos de forma a
buscar melhor eficiência na gestão. O fundo ALOCAÇÃO ATIVA faz uma gestão ativa de títulos
públicos, migrando de IRF-M para IMA-B ou IdkA conforme o mercado se ajusta. Entendemos ser
esse fundo interessante para maior alocação neste momento como forma de acelerar a tomada de
decisão. Os fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5. BB IMA-B, BB IdkA 2 e BB Mulümercado foram
escolhidos tendo como objetivo maior uma diversificação da carteira, diminuindo a exposição ao
IRF-Ml. As alterações estão baseadas na Política de Investimentos de 2018, assim como na
resolução CMN N° 4.604. Vale ressaltar que estes fundos são formados integralmente por cotas de
fundos que investem apenas em títulos públicos, sendo, ponanto, o nível de risco incorrido o
mesmo de antes da alteração da carteira. Movimentação de Resgates: BB IRF-Ml TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RF PREV-R$ 22.332.981,50(vinte dois milhões trezentos e trinta e dois mil
novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos); BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV-R$
65.332,75(sessenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos); BB PREV
RF FLUXO-R$ 22.050,35(vinte dois mil cinqüenta reais e trinta e cinco centavos) e CAIXA
BRASIL FI RENDA FIXA Dl LP REFERENCIADO-R$ 5.003.l04,41(cinco milhões três mil cento
e quatro reais e quarenta e um centavos). Movimentação de Aplicações: BB PREV RF
ALOCAÇÃO ATIVA PREV-R$ 22.420.364,60(vinte dois milhões quatrocentos e vinte mil
trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) ; BB IMA-B PREV TP FI RF-R$
3.500.000,00(três milhões e quinhentos mU reais); BB IDKA 2 TP FI RF PREV-R$
9.500.000,00(nove milhões e quinhentos mil reais); BB FI MULTIMERCADO LP PREV-R$
2.000.000,00(dois milhões de reais) e CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP-R$
5.003.104,41(cinco milhões três mil cento e quatro reais e quarenta e um centavos). Nada mais
havendo a tratar, eu José Elias Silva de Oliveira, que secretariei esta reunião, lavro a presente ata
que, apos lida e aprova, vai assinada por todos os presentes. Viçosa do Ceará, em 05 de abril de

dj Unmc^


