
ATA 024-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 

Aos quinze dias de dezembro de 2021, no Auditório do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Viamão, às 14 horas, participaram: Carlos Eduardo Figueredo de Quadros,
Paulo  Grassioli  Schreinert  (membros do Comitê  de Investimentos)  e  Everson Oliveira  de Lima
(Gestor de Investimentos). A reunião tinha como pauta rever as perspectivas de mercado e verificar
as possíveis alocações de recursos. O Gestor de Investimentos informa que ocorreu a destituição
da atual presidente do instituto Maria Eliza Canabarro da Silva no último dia 10/12, assumindo a
gestão,  a servidora Valdirene Velloso Roxo.  O Gestor de Investimentos convidou a gerente de
negócios  Anelise  Klein  juntamente  com  Diogo  Souto,  do  Banco  do  Brasil,  para  participar  do
momento inicial da reunião a fim de passar ao Comitê as visões de mercado do banco, em vista da
instabilidade  causada  pela  pandemia  de  coronavírus  e  outros  fatores,  e  as  perspectivas  para
dezembro/2021 e janeiro/2022. Ambos os gerentes não tiveram condições de participar do encontro
virtual.  Sobre o atendimento do Banrisul,  ainda não recebemos definição de quem irá nos dar
suporte quanto às aplicações. O gerente de negócios da Caixa também não pode participar da
reunião. Recebemos a apresentação da empresa Finacap Investimentos, na pessoa do gerente
Leandro Strasser, que já estava previamente agendada. Foi apresentado o histórico da empresa e
seus principais fundos de investimentos. Essa empresa atua junto ao Bradesco. Sobre a Política de
Investimentos 2022, a DPIN esta sendo elaborada e será encaminhada até 30/12 e retificada em
2022,  conforme  adaptação  do  sistema  que  o  Ministério  da  Previdência  está  preparando  e
disponibilizará via CADPREV, conforme nos informa a consultoria de investimentos Referência. Se,
em virtude das alterações de cadastro e alçadas decorrentes da nova gestão do IPREV, o DPIN
não puder ser enviado, o mesmo será encaminhado assim que liberado os acessos. Identificamos
crédito em 10/12/2022, no valor de R$ 915.327,72 referente a parcelamentos da Prefeitura, cujo
último crédito havia sido realizado em janeiro/21. O valor será aplicado no fundo  BB  PREVID RF
PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49, e se houver mais créditos dessa natureza até o final do mês,
será  aplicado  da  mesma  forma.  Assim  finalizaram-se  os  pontos  deliberados  nessa  reunião,
narrados por mim, Everson Oliveira de Lima, e firmados pelos presentes, conforme assinaturas. 
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