
Página 1 de 2 

 

 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 RESGATE. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, às treze 
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 que não havia recursos suficientes em caixa 
(conta corrente) para pagamento dos aposentados e pensionistas do PREV-
TRAJANO referente ao mês de Janeiro de 2021. De acordo com a legislação 
municipal o pagamento da folha tem que ocorrer até o dia 05 de cada mês.  

Diante da situação, a Gestora da Carteira e Presidente do Instituto então 
sugeriu aos membros do Comitê de Investimentos que fosse resgatado o 
seguinte valor: 

- O valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos  mil reais) do fundo do CAIXA 
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-
55. 

A sugestão desses fundos se dá após análise da carteira de investimentos 
junto à empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado, com base em 
alguns pontos importantes, como a liquidez do investimento, possíveis 
penalidades exigidas para o resgate, rentabilidade, entre outros aspectos.  

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.  
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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  __________________________  


