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saldo antêrior era de RS 26 514 499,08 (vlnte e seis mithÕes, quinhento

e quatorze mil, quatrocentos e noventá e nove Íeais e oito centavos), foi

ATA DA RL]UNIÀo ORDINÁRIA DO (OMff. D! IN VI]SI Ii\'I E\I'OS DO INS I III] Io
, t,t,t\ 'r\, t\Do\4'\, tPtti ,, \n\t ttLBAPÀkc.

í. OATA, HORÂ E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de

maÍço de dois mil e vintê e dois às 16 horas na Sêdê do lnstiiuto de

PÍevdência do l\Iunicipio de Abaetetuba, situado na Av D. Pedro tt, N"

915 CentÍo nesta cidade 2. MEMBROS PRESENTES: Jose Guilherriê

Gomes Dias Ca.1là Cavà,cante dà Sr,va e Àngelo Jose Looato

RodÍigues.3. PAI.JTA: Apresentâçâo do Relatório dê invêstrmento e

íêchar.ento de fevêreiro de 2022 Aberla â reunião o comiiê exptânou os

vâlorês referentes à cartêira do lnslituto dê PÍevidénciâ do I\,tunicipto de

Abaetetuba que fechou o més dê fevereiro com os seguintes valores: O

aplicado um valor de R$ 3 088.918,35 (três mihÕes, oitenta e o1o mit,

novecentos e dezoto reais e irinta e cinco centavos), Íesgatado o vator

dê R$ 1 921.380,44 (um m lhão, novecentos e vinte e um mil, trezentos

e oilenla reais e quarentâ e quatÍo cêntavos) o saldo atual é de Rg

27.862.132 A6 (vnte e sete m lhoes oitocentos e sessenta e dors mil,

cenlo e trinta e dois reais e seis centavos), com rendimentos positivos

no valor de R$ 180.095,57 (cento e oitenta mil, noventa e c nco reais ê

cnquenla e sete centavos), o comitê analisou que os rend mentos do

rnês de fevereiro foram bons, e no mês que vem com a taxâ SELIC em

alia, ê como os íundos são atreados ao CDl. a Íentabilidade iênde â

melhorar. Por flm, fica âgendada a pÍóxima rêuniáo do Comitê de

lnvêstimentos previarnente para o diâ vinte e oito de abÍi dê dois mit e

vinte e dois na sede do lnsttuto de PÍevldência do lvunicípio de
Av DoÍnPedroll,n.915 CEP 68 440-000, Bânrôdo Cenko Abaetetuba-pârá
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Camila Cavalcante dâ Sllva

Diretora de Ativos e FinancêlÍo do lPlúA

Av Dôn Pedro ll n.o915,CEP.68.440000 BâÍodoCentro Abaeleluba Pará
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Abaetetuba, â partir das I 6 horas Nada mais a ser trâtado, eu, (Camila

Câvâlcante da Silva) lavrel a presente ata que, após lda e se aprovâda,

deverá ser asslnâda pelos presentês

\§.

Diretor Presidente do lPIvlA


