
ATA 002-2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

Aos  quatorze  dias  de  fevereiro  de  2022,  pelo  aplicativo  Google  Meet,  seguindo  as
recomendações  de  isolamento  em virtude  da  pandemia  de  coronavírus,  às  14  horas,
participaram:  Paulo  Grassioli  Schreinert  e  (membros  do  Comitê  de  Investimentos)  e
Everson Oliveira de Lima (Gestor de Investimentos). Tivemos a notícia de que o membro
Carlos Eduardo Figueredo de Quadros, nomeado através da Portaria IPREV nº 115/2021,
solicitou  o  seu  desligamento  do  Comitê  a  partir  de  14/02/2022,  logo  solicitamos  a
Presidência do IPREV, através do Memorando GI nº 003/2022, que seja emitida nova
Portaria  atualizando  a  composição  do  Comitê.  Aproveitamos  pra  informar  aos  demais
membros  que  não  teremos  quorum  mínimo  para  as  reuniões  ordinárias  previstas  no
cronograma anual do Comitê de Investimentos, até que novo colega habilitado para tal
seja nomeado, ficando as decisões de investimentos a cargo do Gestor de Investimentos
com o aval da diretoria. Logo, também não teremos pagamento de jetons aos membros.
Alertamos também para questão de renovação do CRP e para manutenção do Certificado
do  PróGestão,  cuja  composição  do  Comitê  faz  parte  dos  quesitos  de  verificação  e
pontuação respectivamente. Sobre a política de compra e venda de ETF´s, teremos que
substituir o nome do membro Carlos Eduardo Figueredo de Quadros, que havia  ficado
como segundo contato para as equipes da Premier Investimentos nas compras e vendas
de ETF´s, pelo nome do Presidente Everson Lima que antes estava como terceiro contato.
A  reunião tinha como pauta rever as perspectivas de mercado e verificar as possíveis
alocações de recursos. O Gestor de Investimentos convidou a equipe do Bradesco 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 fevereiro e março/2022. No primeiro momento foi colocada
a visão do Banco Bradesco nas pessoas de Daniel  Gonçalves,  Carolina Silva,  Valéria
Menegazzo, Fernando Pasini e Maria das Graças, sobre mercado interno e externo, as
perspectivas econômicas, os fundos novos e as sugestões do banco e do gerente. Eles
deixaram seu relatório de análise via e-mail,  incluindo comparativo de carteira com os
fundos  oferecidos.  Satisfeitos,  os  gerentes  se  retiraram  da  reunião.  Num  segundo
momento, recebemos a empresa Dollar Bills, representada por Lucilene Dal Pra Lazzarotti,
que  apresentou  a  empresa,  sua  visão  de  mercado  interno  e  externo,  seus  principais
fundos e comparativo com a nossa carteira publicada. Encerrado com a Dollar Bills, e
ficando somente o Comitê, decidiu-se que dos valores de repasse do INSS referentes ao
Comprev, iremos manter na conta 5701 no único fundo DI vinculado a essa conta.  Os
recursos de parcelamentos repassados pela PMV neste mês serão realocados no fundo
BB Perfil. A folha do mês será paga com o que a PMV repassar no dia 20 e o que sobrar
vai  para o fundo CAIXA DI LP.  Vamos solicitar  as seguintes alocações de recurso:  1)
resgatar do fundo BB PREVID IMA GERAL EX, CNPJ 14.964.240/0001-10, todo o valor
aplicado acrescido de seus rendimentos até o momento; 2) resgatar do fundo BB PREVID
RF ALOCAÇÃO ATIVA,  CNPJ 25.078.994/0001-90,  o  valor  de  R$  10.000.000,00 (dez
milhões reais); 3) transferir R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para conta-corrente nº
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94544-6,  agência  0116,  SICREDI,  em  nome  de  INSTITUTO  DE  PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIAMÃO – IPREV, CNPJ 31.381.511/0001-88;
4) transferir  R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)  para conta-corrente nº 29653-8,
agência  1927,  BRADESCO,  em  nome  de  INSTITUTO  DE  PREVIDENCIA  DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIAMÃO – IPREV, CNPJ 31.381.511/0001-88;
5) aplicar no fundo BB PREVID RF PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49, o valor de R$
13.000.000,00 (treze milhões reais). Na CEF: 1) Solicitamos que seja transferido da conta
antiga  5570-4,  vinculada  ao  CNPJ  12.891.064/0001-09  o  valor  de  R$  210.437,07
(totalidade  dos  valores  creditados  a  título  de  cupom  de  juros  semestral  dos  fundos
fechados),  para  conta 5700-6,  vinculado ao CNPJ 31.384.511/0001-88;  2)  resgatar  do
fundo CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado
a conta 5700-6, o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões); 3) aplicar no fundo CAIXA FI
BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculado a conta 5700-6, o
valor de R$ 10.210.437,07 (dez milhões, duzentos e dez mil e quatrocentos e trinta e sete
reais e sete centavos). No Banrisul: solicitamos que seja aplicado o valor de R$ 14.526,57
da conta corrente nº 04.100000.0-6, referente a crédito e cupom de juros semestral, no
fundo BANRISUL ABSOLUTO FI  RF LP, CNPJ 21.743.480/0001-50,  vinculado a conta
corrente nº 04.020000.0-0. Posteriormente a essas alocações ainda iremos resgatar do
fundo  BB  PREVID  RF  ALOCAÇÃO ATIVA,  CNPJ  25.078.994/0001-90,  o  valor  de  R$
10.000.000,00 (dez milhões reais) com aplicação no BB Perfil e na CEF resgatar do fundo
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado a conta
5700-6, o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e aplicação no fundo CEF DI LP. Sem
outras decisões. Assim, finalizaram-se os pontos deliberados nessa reunião, narrados por
mim, Everson Oliveira de Lima, e firmados pelos presentes, conforme assinatura.
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