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ATA DA RETTNIÀo oRDIN^Rr^ r)o coMrrÉ DE INvLsl tMEN ros Do rNs rro
D lnlvllrt\r t\ Du vLNlcll.o lrL Âtr^t I .lBapat{^

'r. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e o to dias do mês de ju ho

de dois mi e vinte e dois ás 16 horas, na Sede do tnslituto de

Previdência do llrunicÍpio de Abaetetuba, situado na Av D. Pedro , No

915, Centro, nêsta cidade 2. MEMBROS PRESENTES: José Gutlherme

Gomes Dias, Camila Cavalcante da Stva ê Ánqeo Jose Lobaio

Rodrigues. 3. PAIJTA: ApresentaÇão do Rêtâtório dê investimento e
fechamento dê junho de 2022 Abeda a Íeunião o comitê explanou os

vâioÍes rêíerentes à caÍtê râ do lnstituto de Previdência do Àlun cípio de

Abaetetubâ que fechou o mês de junho com os seguintes vatoresr O

saldo anteÍlor erâ de Rg 30 050.359,14 (lÍinta mithôes, cinquentâ mrt,

lÍezenlos e cnquenta e nove Íeâis e quatorze centavos), com

rendinrentos positvos no valor de Rg 53.494,07 (cinquenia e três mit

quatrocentos e noventa ê quatro reais e sete centavos), o comiié

analsou que os rendimentos do mês de junho foram bons, e no més que

vem novamente com a taxa SELIC em alla. e como os íundos sãô

atrelados âo CDl, a rentabitidade tende a methorar. por fm. fica

agendada a próxtma Íeunião do Comitê de lnvestimentos prevramente

parâ oda vinie e cinco de âgosto de dois mte vinte e dois na sede do

lnslituio de PÍevdência do l\,4unicipo de Abaêtetuba, â partiÍ das 16

horas. Nadâ rnâ s a ser trâtado eu, (Camitâ Cavatcante da Siva) tavrei a

pÍesente aia que, ãpós lidâ e se aprovada, deverá ser assinâdâ pelos

Abaetetuba, 28 dejulho de 2022
Av Dom PedÍo ll, n. o 915, CEP 68.440 OOO, BáiÍrodo Cenlro Abaetetlba - pará
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