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 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES – PREV 
TRAJANO, PARA APROVAR APLICAÇÃO. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, às dez 
horas, na sede do PREV-TRAJANO, localizada na Av. Castelo Branco, 49 - 
Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os membros do Comitê de 
Investimentos do Instituto de Previdência, nomeados através da Portaria nº 
419/2020, convocados pela sua Gestora e Diretora Presidente, Senhora 
Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos.  

Comprovada a presença de todos os membros do Comitê, a Senhora 
Presidente deu início aos trabalhos solicitando a colaboração da Senhora 
Rosiane de Oliveira da Fonseca Santos para secretariar a reunião e 
apresentou a pauta contendo o assunto que seria tratado.  

Dando início aos trabalhos, a Secretária informou que a reunião fora 
convocada pela Presidente do PREV-TRAJANO e Gestora de Investimentos 
Sra. Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos, passando a palavra para explicar 
o motivo da convocação.  

A Gestora da Carteira informou a necessidade de alocação de recursos novos, 
de acordo com a Política de Investimentos 2021 do PREV-TRAJANO. 

Diante da situação, a Gestora da Carteira e Presidente do Instituto então 
sugeriu aos membros do Comitê de Investimentos que fosse realizada as 
seguintes movimentações: 

- Aplicar o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo  BB 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ: 35.292.588/0001-89). 

- Aplicar o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo  CAIXA 
BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 
(14.386.926/0001-71).  

- Aplicar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo  de 
investimento ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP 
(CNPJ: 32.972.942/0001-28) 

A opção pelas instituições financeiras (Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica 
Federal e Itaú Unibanco S/A), deve-se a sua tradição em gestão de fundos, 
sólida estrutura organizacional, elevada credibilidade, histórico consistente em 
risco e retorno. 
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A aplicação é aderente a nossa política de investimentos e a CMN-3922 e suas 
alterações. 

A aplicação tem como objetivo redução de volatilidade e proteção da carteira, 
bem como enquadramento da Política de Investimentos. 
Após discussão, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram por 
unanimidade a proposta sugerida. 

Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente deu por encerrada a 
reunião, solicitando que a Senhora Secretária lavrasse a ata.  

Depois de atendida a determinação da Diretora, feita a leitura da mesma, em 
seguida foi apresentada aos membros para aprovação.  Após aprovada por 
todos os presentes, a ata vai assinada por mim Rosiane de Oliveira da 
Fonseca Santos, pela Diretora Presidente Sabrina Goulart de Oliveira dos 
Santos, e todos os demais membros do Comitê de Investimentos. 

  
Rosiane de Oliveira da F. Santos                     __________________________ 

 

Liana Monnerat Faria Marini   __________________________ 

 

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos  __________________________  


