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COMITÊ DE INVESTIMENTO  
REUNIÃO ORDINÁRIA  

ATA 
 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, nos 

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

nos termos da regulação do MINISTÉRIO DA ECONOMIA – SPREV (Art. 3ºA – MPS nº519/2011) 

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-19, em cumprimento aos 

Decretos nºs 13.506/2020, 13.507/2020, 13.513/2020, 13.516/2020, 13.517/2020 e 13.521/2020, 

13.534/2020, 13.551/2020, 13.562/2020, 13.565/2020, 13.581/2020, 13.587/2020, 13.599/2020, 

13.604/2020, 13.605/2020,  13.648/2020, 13.694/2020, 13.717/2020, 13.759/2020, 13.817/2020, 

13.857/2021, 13.878/2021, 13.931/2021, 13.938/2021, 13.951/2021, 13.954/2021, 13.977/2021, 

13.989/2021 e 14.009/2021 foram 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 SEPLAG; LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO 

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

Mensal referente ao mês de novembro/2021, por meio do qual demonstra Rentabilidade do mês, No 

Fundo Niterói Prev, no valor de R$194.437,01 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e trinta e 

sete reais e um centavo), no Fundo Financeiro, no valor de R$695.838,95 (seiscentos e noventa e 

cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e no Fundo Previdenciário, no 

valor de R$10.645.317,56 (dez milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil e trezentos e dezessete 

reais e cinquenta e seis centavos), totalizando no mês a rentabilidade de R$11.535.593,52 (onze 

milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois 

centavos), cerca de 1,36%, contra 0,95% do IPCA e 1,01% da Meta Atuarial. O aporte do mês de 

novembro foi de R$16.549.663,37 (dezesseis milhões e quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos 

e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), totalizando em carteira o valor de R$862.652.252,64 

(oitocentos e sessenta e dois milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos). Além do Relatório mensal, o Gestor apresentou aos membros do 

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

de credenciamento do Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC 

RENDA FIXA LPDI (41.200.277/0001-45). As pautas apresentadas foram aprovadas por todos os 
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membros do Comitê, com exceção do item C, que foi aprovado pela maioria, com exceção dos 

membros Francisco Marcelo Bandeira Batista e Luiz Claudio Pinto Farias.  

 

 
MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ 

Presidente da Niterói Prev 


