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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas, nos

termos do Regimento Interno do Comitê de Investimentos da Niterói Prev (parágrafo 4o do artigo 8o),

nos termos da regulação do MINISTEzuO DA ECONOMIA - SPREV (Arr. 3% - MPS n"5l9l20ll)
análise e aprovação pelo Comitê de Investimentos, do relatório de atividades mensais de sua carteira

de Investimentos, devido ao impacto da pandemia causada pelo COVID-I9, em cumprimento aos

Decretos nos 13.50612020, 13.50712020, 13.51312020, 13.51612020, 13.51712020 e 13,52112020,

13.53412020, 13.55112020, 13.56212020, 13.56512020, 13.58U2020, t3.58712020, t3.5ggl202o,

13.60412020, 13,60512020, 13.64812020, 13.69412020, 13.71712020, t3.75912020, t3.9t712020,

13.85712021, 13.87812021, 13.93U202t, t3,93gl2o2t, r3.95u202t, 13.9541202t, 13.9771202t,

13.98912021 e 14.00912021foram convocados pelo Presidente MOACIR LINHARES SOUTINHO

DA CRUZ, através de mensagem eletrônica, os membros do Comitê de Investimentos: LUIZ
CLAUDIO PINTO FARIAS - Diretor de Finanças; MANOEL MOREIRA FILHO, Gestor dos

Recursos Previdenciários; DANUSA MATTA DE SOUSA TINOCO, Chefe do Departamento de

Sistemas de Riscos Operacionais; ARTHUR MELLO CEZAR DA ROCHA, servidor efetivo;

CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO, Controladora Geral do Município; FRANCISCO

MARCELO BANDEIRA BATISTA, Representante da SEPL AG; LIJIZ ANTÔNIO FRANCISCO

VIEIRA, Secretário Municipal de Administração, para análise e aprovação eletrônica do Relatório

Mensal referente ao mês de outubrol2l2l, por meio do qual demonstraRentabilidade do mês, No

Fundo Niterói Prev, no valor de -R$66.177,01 (sessenta e seis mil e cento e setenta e sete reais e um

centavo negativos), no Fundo Financeiro, no valor de -R$316.471,56 (trezentos e dezesseis mil e

quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos negativos) e no Fundo Previdenciiírio,

no valor de -R$6.412.143,46 (seis milhões e quatrocentos e doze mil e cento e quarenta e três reais e

quarenta e seis centavos negativos), totalizando no mês a rentabilidade de -RS6.794.792,03 (seis

milhõesesetecentosenoventaequatromilesetecentosenoventaedoisreaisetrêscentavos

negativos), cerca de -0187"/", contra lr25o/o do IPCA e 11680/" da Meta Atuarial. O aporte do mês de

setembro foi de R$10.047.889r42 (dez milhões e quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta e nove

reais e quarenta e dois centavos), totalizando em carteira o valor de R$834.566.ggs,7s (oitocentos e

trintaequatromilhõesequinhentosesessentaeseismilenovecentosenoventaecincoreaise

setenta e cinco centavos). Além do Relatório mensal, o Gestor apresentou aos membros do Comitê

um relatório dos investimentos/desinvestimentos realizados no mês de outubro e a proposta de

credenciamento dos Fundos de Investimento ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

REFERENCIADo DI (00.s32.435l0001-00) e ITAU INSTITUCIoNAL GLoBAL DrNÂMrCo FrC



RENDA FIXA LP (32,972.94210001-28). As pautas apresentadas foram 'adas por todos os

membros do Comitê.
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