
ATA 013-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 15 DE JULHO DE 2021 

Aos quinze dias de julho de 2021, no Auditório do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Viamão, às 13 h 00 min, estiveram presentes: Paulo Grassioli
Schreinert  e  Carlos  Eduardo  Figueredo  de  Quadros  (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,  concluir  os  trabalhos  de  atualização  do  Credenciamento  das  Instituições
Financeiras, aptas a captar recursos junto ao Instituto, e reunir o Comitê com a Consultoria
de Gestão Lumens Atuarial, no ato representada pela Lucilene Lazzarotti. O Gestor de
Investimentos convidou  o  gerente  de negócio  Otávio  Freitas 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 julho e agosto/2021. Sobre o atendimento do Banrisul,
ainda não recebemos definição de quem irá nos dar suporte quanto às aplicações.  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. Ele deixou seu
relatório  de  análise  via  e-mail.  Recomendou 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. Satisfeitos,  o
gerente retirou-se da reunião. Passamos à reunião com a Consultoria da Lumens, que nos
deixou um check-list  de Encaminhamentos Gerais e Práticos, com fim de contribuir na
consolidação da gestão do instituto com base nas prerrogativas do Pró-gestão, ato este
que  se  repetiu  nos  demais  departamentos.  Foram  discutidos  ponto  a  ponto  das
orientações. Concluído o preenchimento dos Atestados de Credenciamento e dos Termos
de análise e Atestados de Credenciamento, bem como do Anexo 1 – Análise de fundo de
investimento de cada fundo que  o IPREV tem participação,  partimos para colheita  de
assinaturas da Presidência e dos membros do Comitê. Os Atestados de Credenciamento e
dos Termos de análise e Atestados de Credenciamento serão divulgados no nosso site e
as instituições notificadas via e-mail. Os documentos de cada Instituição Financeira serão
guardados em meio eletrônico. Os valores de repasse do INSS referentes ao Comprev
não  foram  recebidos  esse  mês,  talvez  pela  falta  de  uma  CRP  válida,  o  que  já  foi
apresentado para Presidência. Em 06/07 decidiu-se resgatar 2 mi do fundo  BB PREVID
RF  IRF-M1,  CNPJ  11.328.882/0001-35  e  aplicar  no  fundo  BB  AÇÕES  AGRO,  CNPJ
40.054.357/0001-77, após a análise do fundo realizada pela Consultoria Referência ser
concluída, lida e achada conforme pelo Comitê.  Decidiu-se resgatar do fundo  CAIXA FI
BRASIL IRFM1+ TP RF LP, CNPJ 10.577.519/0001-90, vinculado a conta 5700-6, o valor
de  R$  3  mi,  e  do  fundo  CAIXA  FI  BRASIL  GESTÃO  ESTRATÉGICA,  CNPJ
23.215.097/0001-55, vinculado a conta 5700-6 o valor de R$ 2 mi, aplicando a soma dos
dois resgates no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ 11.060.913/0001-10,
vinculado a conta 5700-6. Decidiu-se também pelo resgate de R$ 1,5 mi do fundo  BB
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PREVID RF IRF-M1, CNPJ 11.328.882/0001-35 e aplicação no fundo BB AÇÕES BOLSA
AMERICANA, CNPJ 36.178.569/0001-99, ambos vinculados a conta-corrente nº 53.685-7.
A próxima reunião do Comitê será dia 22/07,  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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