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ATA N° 03/2022

Aos vinte e tres dias do mes de Fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, as nove horas, reuniram-
se na sede do PREVMMAR, os membros titulares do Comite de Investimento, Roseli Bauer,
Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadras e Evandro Marciel Alves Bezerra.
Passou-se a pauta da reuniao: 1 - Analise do Relatorio Analitico dos Investimentos do mes de
Janeiro de 2022. 1 - Foi apresentado aos membros do comite, para analise e discussao, o
relatorio com os resultados dos investimentos da carteira de investimentos com fechamento em
31 de janeiro/2022. O saldo consolidado da carteira foi de R$ 86.368.816,69; fundo da Taxa de
administrate com saldo de R$ 6.089,46; fundo de reserva administrativa com saldo de R$
112.070,09; fundos previdenciarios com saldo de R$ 86.250.657,14. No mes de Janeiro/2022 a
carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva, sendo que no segmento de Renda
Fixa o retorno foi de 0,10% e na Renda Variavel a carteira de investimentos apresentou 3,90%
de rentabilidade. Foi exposto pelo presidente do Comite, Jorge Zaatreh, aos membros do comite
de investimentos que o Relatorio Analitico dos Investimentos de Janeiro/2022 nao apresentou
as informates de acompanhamento da meta atuarial e percentual de rentabilidade da carteira
de investimentos, pois esses dados nao estao atualizados na plataforma SIRU, devido a
aprovato da Politica de Investimentos ter ocorrido somente no mes de Fevereiro/2022 pelos
cotegiados responsaveis, em razao das mudangas ocorridas na Resolugao CMN n° 4963/2021
e tambem das alteragoes/mudangas de natureza juridica e outros aspectos legais do instituto,
implementadas pela Lei Complementar municipal n° 169/2022, de 08/02/2022. Foi salientado
que o envio do DPIN de 2022 do instituto esta dentro do prazo, conforme Portaria MTP n° 1.055,
do Ministerio do Trabalho e Previdencia, que prorrogou o prazo de envio do demonstrative para
31 de margo de 2022. 1.1- Dos repasses de contribuigoes previdenciarias recebidas no mes de
Janeiro/2022, foram aplicados o valor de R$ 1.653.524,91 no fundo BB PERFIL FIC RF REF Dl
PREVID e R$ 112.000,00 no fundo CAIXA FI BR REF Dl LP referente Taxa de AdministragSo;
sendo que fica decidido manter as aplicagoes no fundo para custeio do pagamento dos
beneficios e obrigagoes do instituto. Os repasses recebidos no corrente mes serao aplicados, de
imediato nos fundos acima descritos, de curto prazo, evitando perdas de rentabilidade, e serao
realocados posteriormente de acordo com a Politica de Investimentos de 2022. Os resgates no
periodo para o pagamento de beneficios e despesas administrativas foram de R$ 1.227.220,94
e R$ 137.839,99, respectivamente. Os valores detalhados das aplicagoes e resgates no periodo
foram apresentados nas APR,s emitidas no mes analisado. Finalizado todos os conteudos
pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reun/ao as onze horas.
Eu. Jorge Lopes Zaatreh, l^rei p presente ajja/yque vai por mim rubricada e assinada por

na£ reuniao.
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