
ATA 023-2021 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aos  trinta  dias  de  novembro  de  2021,  no  auditório  da  sede  do  IPREV,  às  9  horas,
participaram:  Paulo  Grassioli  Schreinert  e  Carlos  Eduardo  Figueredo  de  Quadros
(membros  do  Comitê  de  Investimentos)  e  Everson  Oliveira  de  Lima  (Gestor  de
Investimentos).  Participaram  também:  Maria  Eliza  Canabarro  da  Silva  (Presidenta  do
Conselho  –  representante  do  Poder  Executivo),  Zeni  Margarida  Vieira  de  Amarante
(representante dos servidores inativos – titular), Luzia Ferreira Batista (representante dos
servidores da Câmara – titular), Karla Renée Machado (representante dos segurados do
Sindicato dos Servidores – titular), Maria Elena dos Santos Pinto (representante do Poder
Executivo  –  titular) e  Leonise  Nichele  Pereira  (representante  dos  servidores  ativos  –
titular).  O Conselho Fiscal  também participou como ouvinte.  A apresentação ficou por
conta da consultoria de investimentos Referência Gestão e Risco na pessoa do consultor
João Ennes. A reunião extraordinária tinha como pauta a apresentação e aprovação da
Política  de  Investimentos  2022,  cuja  minuta  foi  encaminhada  a  este  conselho  em
18/11/2021. Foi apresentada a introdução à PI 2022, os aspectos legais relacionados, a
vigência e objetivos, o modelo de gestão e sobre os serviços especializados, a conjuntura
econômica  nacional  e  internacional,  a  análise  de  mercado  e  suas  perspectivas,  as
diretrizes  para  alocação  de  recursos  e  suas  estratégias  incluindo  a  ALM,  as
responsabilidades,  o controle de riscos e o plano de contingências,  as vedações,  e o
anexo com os percentuais por tipo de ativo e a ata de reunião do Comitê de Investimentos
aprovando a minuta da PI2022 que aconteceu em 17/11. Ouvidas as considerações, e não
restando  dúvidas,  abriu-se  votação,  e  a  minuta  da Política  de  Investimentos  2022 foi
aprovada pelos conselheiros, por unanimidade. Sem outras decisões. Assim, finalizaram-
se os pontos deliberados nessa reunião, narrados por mim, Everson Oliveira de Lima, e
firmados pelos presentes, conforme assinatura.

Rua Isabel Bastos, 139 -  Centro CEP: 94410-250
gestaodeinvestimentos@iprev-viamao.com.br

Telefone 51-21606771


		2021-11-30T13:29:21-0300
	EVERSON OLIVEIRA DE LIMA:92311180053


		2021-11-30T13:40:38-0300
	CARLOS EDUARDO FIGUEREDO DE QUADROS:85814040068


		2021-12-01T13:17:27-0300
	PAULO GRASSIOLI SCHREINERT:00996468030




