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REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO
CEARÁVIÇOSA-PREV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 58^ Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do RPPS

do Município de Viçosa do Ceará. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Setembro de 2018 (dois
mil e dezoito), às 15:00 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 foi feita uma análise dos últimos meses da Carteira de Investimentos do VIÇOSA PREV.
Foi constatado que no mês de agosto último houve uma acentuada volatilidade nos Fundos de
Investimentos que compõem a Carteira e que no mês de setembro ficou estável. Aconteceram
alguns eventos que definiram esta volatilidade para os investimentos de renda fixa e de renda
variável. O principal motivo desta instabilidade advém da proximidade das eleições brasileiras
marcadas para outubro próximo. A Economia do Brasil sofreu com uma nova elevação dos juros
norte americano e um outro fator que continua influindo é a disputa e o enfrentamento entre as
economias norte americana e asiática. Em agosto houve oscilação negativa em alguns fundos de
investimentos, dentre eles os fundos BB PRÉVIO RF ALOCAÇÃO ATIVA, -0,38%; BB PREVID
TP RF IMA B -0,46%; BB PREVID TP LP MULTIMERCADO, -0,51%; BB PREVID TP FI RF
IDKA 2, -0,07%; BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA, -0,38; BNB - RPPS PREVID FI RF
REF IMA - B, -0,32% e CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP, -0,27%. Já neste mês de
setembro apenas o Fundo de Investimento BB PREVID IMA-B TP FI RF apresenta uma pequena
oscilação negativa. Apesar destas oscilações, o mercado segue otimista em relação a renda variável,
os analistas entendem que com a definição do novo Presidente eleito do Brasil o mercado financeiro
fique estável. Recomenda-se cautela neste momento de incertezas. Nada mais havendo a tratar, eu
José Elias Silva de Oliveira, que seaetariei esta reunião, lavro a presente ata que, apos lida e
aprdva. vai assinada por todos ospresentes. Viçosa da Ceará, em 27 de setembro de 2018.
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