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ATA 001-2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
DE 14 DE JANEIRO DE 2022  

 
Aos quatorze dias de janeiro 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 Carlos Eduardo Figueredo de Quadros 
(membros do Comitê de Investimentos) e Everson Oliveira de Lima (Gestor de 
Investimentos-em convocação para este dia devido as férias). A reunião tinha como pauta 
rever as perspectivas de mercado e verificar as possíveis alocações de recursos. O Gestor 
de Investimentos convidou a gerente de negócios Jaqueline Dias 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 janeiro e fevereiro/2022. 
O gerente de negócios da Caixa, não pode participar da reunião. No primeiro momento foi 
colocada a visão do Banco do Brasil 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. Recomendaram também que os investimentos em ações 
fossem feitos com cautela e em partes, com o que o instituto fosse recebendo de receita e 
caso fosse necessária a redução em algum fundo, a devida sugestão. Foram 
questionados sobre o orçamento para compra de Títulos Públicos do Tesouro Direto, e 
ficaram de verificar e dar retorno. Satisfeitos, os gerentes se retiraram da reunião. Dos 
valores de repasse do INSS referentes ao Comprev, decidiu-se manter na conta 5701 no 
único fundo DI vinculado a essa conta. Os recursos de parcelamentos repassados pela 
PMV neste mês permanecerão alocados no fundo BB Fluxo. 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. Num 
segundo momento entram na reunião os srs Alexandre Conversani Jr e seu colega Juliano 
Bernartti da Premier Investimentos conveniada com a Banrisul Corretora, para esclarecer 
alguns pontos sobre a operacionalização de compra e venda de ETF´s. Registramos a 
presença do sr. João Ennes da Referência Gestão e Risco, que também participou deste 
momento. O IPREV já teve os documentos entregues e seu cadastro aprovado junto a 
Banrisul Corretora e o montante a disponibilizar será de 15 milhões do fundo Banrisul 
Absoluto, vinculado a conta de fundo previdenciário de nº 04.020000.0-0, sendo 10 mi 
para BOVA11 (10 mãos de R$ 1 mi) e 5 mi para IVVB11 (10 mãos de 500 mil), aprovado 
por unanimidade pelo Comitê. Fica definida estratégia de compra a partir de 2,5% de 
queda e venda a partir de 1% de lucro líquido, e nenhuma operação será encerrada no 
prejuízo, haja vista o horizonte de longo prazo e baixo perfil de risco do RPPS. As compras 
das primeiras mãos de cada ativo, terão a avaliação pelo Comitê do momento tido como 
favorável (queda dos índices e que não estejam próximos de suas máximas históricas), 
não necessariamente vinculadas ao critério do a partir de 2,5% de queda. As posteriores 
seguirão o critério estabelecido nesta política. Além disso, os agentes da Premier 
Investimentos, ficam autorizados a realizar operações com o BOVA11 e IVVB11 até o 
limite de R$ 1.000.000,00 diário para o BOVA11 e R$ 500.000,00 para o IVVB11, sem a 
necessidade de Ofícios já que estão com a política definida previamente, mas 
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condicionados a autorização expressa via telefone pelas pessoas previamente 
autorizadas. A Política de compra e venda de ETF´s foi aprovada por unanimidade pelo 
Comitê. O membro do Comitê Paulo Grassioli Schreinert, se dispõe a ficar como primeiro 
contato para as equipes da Premier Investimentos nas compras e vendas de ETF´s e o 
membro Carlos Eduardo Figueredo de Quadros, se dispõe a ficar como segundo contato o 
que foi aprovado por unanimidade, logo o Presidente Everson Lima fica como terceiro 
contato. O Presidente Everson Lima apresenta o resultado anual de 2021 que resultou 
positivo na casa de R$ 4,2 mi representando 1% da carteira e cuja meta anual não foi 
alcançada. A próxima reunião do Comitê será dia 14/02, 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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