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

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 60" Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do RPPS

do Municípío de Viçosa do Ceará. Aos 27 (vinte sete) dias do mês de dezembro 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. Reimiram-se os membros do comitê de Investimentos e a Diretoria
Executiva do VIÇOSA-PREV. Inicialmente o Sr. Francisco Deusélio Magalhães Araújo, presidente
do Comitê de Investimentos do RPPS do Município de Viçosa do Ceará cumprimentou a todos os
presentes. Em seguida falou sobre os ativos que compõem a Carteira de Investimento do VIÇOSA
PREV, sobretudo, as movimentações ocorridas nos últimos três meses. Na conta n° 24.210-1-
COMPREV, foram feitas as seguintes aphcações financeiras: dia 01.11.18 - R$ 66.512,45; dia
21.11.18 - R$ 369.794,20 e dia 14.12.18 - R$ 48.329,59, todas no Fundo de Investimento BB
PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA, todos valores oriundos de compensações previdenciárias. Na
conta 24.220-9-CONTA PREVIDENCIÁRIA, foram feitas as seguintes aplicações financeiras: dia
01.11.18-R$ 1.995.009,33; dia 21.11.18 - R$ 14.392,30; dia 03.12.18 - 757.435,73 e dia 28.12.18 -
R$ 1.474.163,56, todas no Fundo de Investimento BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA,
referentes a contribuições previdenciárias. Ainda, nesta conta, foram feitos os resgates: dia 26.11.18
- R$ 285.547,39; dia 12.12,18 - R$ 124.296,84 e dia 18.12.18 - R$ 282.585,35, todos do Fundo de
Investimento BB PREVID RF IRF Ml, para pagamentos de folhas previdenciárias. Na conta
24.230-6 da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, foram feitos os seguintes resgates: dia 25.10.18 - R$
23.973,07; dia 30.10.18 - R$ 13.068,30; dia 26.11.18 - R$ 27.716,05; dia 29.11.18 - R$ 14.760,80;
dia 12.12.18 - R$ 6.402,09; dia 13.12.18 - R$ 2.232,70; dia 18.12.18 - R$ 161.623,76; 18.12.18 ~
R$ 21.718,33; dia 19.12.18 - R$ 555,00 e dia 21.12.18 - R$ 14.762,21 todos do Fundo de
Investimento BB PREVID RF IRF-Ml, para pagamentos de contratos, assessorias, serviços e da
construção do prédio da sede própria. Depois falou sobre o ano de 2018 ter sido um ano de
recuperação da Economia, embora de forma lenta, com a manutenção estável da taxa de inflação e
da taxa de juros SELIC. Foi um ano de grandes expectativas e incertezas no Mercado externo,
principalmente nas relações comercias em os EUA e a China, a Argentina atravessando dificuldades
econômica e financeira e no Brasil as incertezas tocadas principalmente pelas eleições de outubro.
Para 2019 espera-se um cenário econômico positivo, mais estável e de razoável crescimento. Nada
mais havendo a tratar nesta reunião eu Jo'se Elias Silva de Oliveira, que secretariei esta reunião,
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Viçosa do Ceará, 27 de
dezembro de 2018.
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