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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS 2 

 3 

GESTÃO  2021 – 2024 4 

  5 

INTRODUÇÃO. No dia 17 de março de 2022, às 10h00, presencialmente, foi 6 

realizada reunião do Comitê de Investimentos do IPREVSANTOS. 7 

Participaram a Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Presidente do Comitê, e os 8 

membros Sra. Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia e Sra. Daniele Orgem 9 

Fernandes da Silva e o Srs. Thiago Silvério de Souza e Vandré Cabral Bezerra, 10 

além do Coordenador de Controle Financeiro Sr. Rodrigo Brandão de Araújo e 11 

o Presidente do Instituto Sr. Rui Sergio de Rosis Junior. INFORMAÇÕES 12 

GERAIS - CENÁRIO MACROECONÔMICO E EVOLUÇÃO DOS 13 

INVESTIMENTOS. O Sr. Rodrigo iniciou a reunião apresentando um resumo 14 

do cenário para mês de fevereiro e início de março. A taxa de juros apresentou 15 

um aumento de um ponto percentual totalizando 11,75% a.a.. A inflação do 16 

mês de fevereiro foi acima das expectativas do mercado apresentando 17 

crescimento de 1,01%. Isto posto, o Sr. Rodrigo concluiu que os dados estão de 18 

encontro o posicionamento da carteira e as mais recentes decisões de 19 

investimento, privilegiando aplicações atreladas a inflação e ao crescimento da 20 

taxa de juros domésticos. Seguindo, para ciência dos membros o Sr. Rodrigo 21 

apresentou a operação de títulos públicos realizada no início do mês de 22 

fevereiro, compra de NTN-B 24 no valor de R$ 14.989.261,18. Continuando 23 

reforçou que da alçada aprovada para a compra de títulos públicos, ainda 24 

restam quinze milhões de reais que, se forem usados, serão direcionados para o 25 

Plano Previdenciário. Para finalizar o Sr. Rodrigo pautou aprovação do 26 

relatório de investimentos, aprovado por unanimidade, sendo o parecer de 27 

janeiro e fevereiro assinados em reunião. PROPOSTAS DE 28 

INVESTIMENTOS E ANÁLISE TÉCNICA DOS RISCOS. Abrindo este 29 
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item, o Sr. Rodrigo propôs para votação alguns critérios para a compra de 30 

títulos privados (CDB e LF), devido a oportunidade de adquirir títulos acima 31 

da meta atuarial para períodos pré determinados. Foram propostos os seguintes 32 

critérios de análise: taxas iguais ou superiores de IPCA+6% ou acima de 100% 33 

do CDI. Neste ponto o Sr. Vandré propôs um aperfeiçoamento no critério dos 34 

títulos atrelados ao CDI, para taxas acima de 100% desde de que no ato da 35 

aquisição este percentual seja igual ou superior a meta atuarial. Continuando, a 36 

compra irá privilegiar as instituições com melhor risco de crédito, S1, da lista 37 

exaustiva de instituições aptas a receber recursos dos RPPS e serão 38 

privilegiados prazos curtos em relação aos maiores. Além destes critérios o Sr. 39 

Rodrigo propôs o usa dos novos recursos previdenciários, que entre os meses 40 

de janeiro e fevereiro representaram um montante em torno de quinze milhões 41 

de reais e uma alçada mínima de trinta milhões para aquisição dos ativos, 42 

privilegiando o Plano Previdenciário. Por unanimidade os critérios foram 43 

aprovados, sendo que as propostas de aplicações serão apresentadas ao comitê 44 

para devida apreciação. DADOS ATUALIZADOS DOS FLUXOS DE 45 

CAIXA E INVESTIMENTOS. Neste ponto, o Sr. Rodrigo informou que o 46 

Estudo Atuarial foi entregue e nele se encontra o total financeiro da taxa de 47 

administração a ser separado pelo Instituto. O montante total será de R$ 48 

15.278.372,94 que deverá ser dividido de forma igual entre as duas massas. 49 

Dessa forma o Sr. Rodrigo propôs a aprovação de alçada do valor devido ao 50 

longo do ano para a conta da taxa de administração aplicado no Fundo BB 51 

PERFIL DI. Por unanimidade o comitê aprovou alçada. O Sr. Rodrigo se 52 

comprometeu a apresentar um plano para realocação dos valores, com o apoio 53 

do setor contábil, para melhor equalizar esta necessidade.    REUNIÕES E 54 

ANÁLISES. Para finalizar, o Coordenador, apresentou o interesse de empresas 55 

como: VINCI, BRADESCO, ITAÚ e OCCAM de realizar apresentações  sobre 56 

perspectivas de cenários e a evolução dos recursos já aplicados pelo Instituto e 57 

questionou os membros qual seria o interesse de todos em participar e 58 
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desenvolver estes atendimentos. Por unanimidade, os membros, permitiram 59 

que o Coordenador marcasse as reuniões de acordo sua disponibilidade e 60 

divulgasse nos meios cabíveis as datas e os acessos para os membros 61 

participarem conforme disponibilidade. De qualquer forma o conteúdo dos 62 

encontros deverá ser apresentado em reuniões do Comitê, como de costume. 63 

 64 

Membros do Comitê presentes: 65 

    66 

 67 

 68 

 69 

 70 

        Gabrielle Leonel Gonçalves                    Daniele Orgem Fernandes da Silva                                71 

             Presidente 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

          Vandré Cabral Bezerra                               Thiago Silvério de Souza 77 

 78 

 79 

 80 
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 82 

Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

        Rodrigo Brandão de Araújo                  Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior 88 

Coordenador de Controle Financeiro              Presidente - IPREVSANTOS 89 
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