
ATA 022-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aos vinte e dois dias de novembro de 2021, pelo aplicativo  Google Meet,  seguindo as
recomendações  de  isolamento  em virtude  da  pandemia  de  coronavírus,  às  14  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,  no  momento  inicial  da  reunião:  Felipe  Jacks  e
Juliano  Bernartti  da  Premier  Investimentos,  a  fim  de  apresentarem  a  instituição  que
representam, suas perspectivas de mercado e seus principais fundos comparando com a
carteira do IPREV, incluindo o mercado das ETF´s,  que no caso dessa empresa,  tem
convênio com a Banrisul Corretora. A reunião tinha como pauta rever as perspectivas de
mercado  e  verificar  as  possíveis  alocações  de  recursos.  O  Gestor  de  Investimentos
convidou o sr. João Ennes da consultoria Referência Gestão e Risco, para participar do
segundo momento da reunião e passar a sua visão de mercado e recomendações. O
consultor  enviou seu relatório  mensal  sobre nossa carteira.  No relatório  de conjuntura
econômica-financeira constam:  o quadro de rentabilidades do mês e acumulada, e seus
gráficos, o quadro de enquadramento conforme a Portaria 3922/2010 e suas alterações, o
quadro  de  composição  da  carteira  de  investimentos,  o  quadro  de  composição  por
segmento, e seu gráfico, a tabela de risco e valores alocados, e seus gráficos, o gráfico de
evolução patrimonial, o gráfico por instituição financeira, o gráfico por renda fixa e variável,
o  resumo  de  mercado  X  carteira  de  investimentos,  e  a  lista  de  recomendações  da
consultoria, e a partir de novembro/21 com um quadro novo que demonstrará a posição da
carteira por plano (previdenciário, compensação previdenciária e taxa administrativa), que
foi  lido  durante  a  reunião.  Decidiu-se  resgatar  todo  o  montante  aplicado  e  seus
rendimentos do fundo BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF, CNPJ 21.007.180/0001-03,
e aplicar no fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, vinculado a conta 04.020000.0-0.
Resgatar todo o montante aplicado e seus rendimentos do fundo BANRISUL FOCO IRF-M
1 FI RF,  CNPJ 18.466.245/0001-74,  transferir  para o Sicredi o valor de R$ 2,2 Mi, em
conta corrente a ser aberta e aplicar no fundo Liquidez Empresarial FI RF REF DI, CNPJ
24.634.187/0001-43 (fundo novo que o Comitê decide abrir no banco Sicredi), o resíduo
de saldo será aplicado no fundo  BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, vinculado a conta
04.020000.0-0, resgatar do fundo BB PREVID RF PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49,  o
valor de R$ 12 Mi e aplicar no fundo BB PREVID RF IDKA 2, CNPJ 13.322.205/0001-35,
resgatar do fundo BB PREVID IMA GERAL EX, CNPJ 14.964.240/0001-10, o valor de R$
11,4 Mi e aplicar no fundo BB PREVID IMA-B, CNPJ 07.442.078/0001-05, resgatar todo o
montante  aplicado  e  seus  rendimentos  do  fundo  BB  PREVID  RF  IMA-B  5,  CNPJ
03.543.447/0001-03, e aplicar no fundo BB PREVID IMA-B TP, CNPJ 07.442.078/0001-05,
resgatar todo o montante aplicado e seus rendimentos do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B
TP RF LP,  CNPJ 10.740.658/0001-93, e aplicar o valor de R$ 25 Mi no fundo CAIXA FI
BRASIL IMA-B5 TP RF LP,  CNPJ 11.060.913/0001-10,  e o restante no fundo CAIXA FI
BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP,  CNPJ 14.386.926/0001-71,  resgatar do fundo CAIXA FI
BRASIL REF.DI  LONGO PRAZO,  CNPJ 03.737.206/0001-97, o  valor  de  R$  4,5  Mi  e
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aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ 14.386.926/0001-71. Para
pagamento  da  próxima  folha  serão  utilizados  os  créditos  em  conta  depositados  pela
Prefeitura em 19/11/2021 e o restante ficará em conta para o pagamento do 13º salário
que acontecerá em 10/12/2021.  O valor  faltante  para completar  o  montante  do 13º  e
demais repasses decorrentes da folha de novembro, serão resgatados do fundo CAIXA FI
BRASIL  GESTÃO  ESTRATÉGICA,  CNPJ  23.215.097/0001-55.  A próxima  reunião  do
Comitê será dia 30/11 exclusivamente para acompanhamento da apresentação da Política
de Investimentos  2022,  logo os  membros do Comitê  ficam convocados a comparecer
nesta reunião, que será presencial, a partir da 9 horas, na sede do IPREV, para fins de
recepção  ao  consultor  da  Referência,  esclarecimentos  de  possíveis  dúvidas  dos
conselheiros e para acompanhamento da votação e aprovação da PI2022. Posteriormente
a  reunião  ordinária  será  em  13/12,  conforme  cronograma  de  reuniões.  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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