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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIMPA
ATA Nº 21/2022

Reunião Ordinária 21/2022 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

14/07/2022 - 14 horas Rua João Manuel, 50 - 9º andar - Sala de Reuniões - PREVIMPA

Participantes

Simone da Rocha Custódio - Diretor Geral - Previmpa, Daniela Silveira Machado - Diretora Administrativo-Financeira - Previmpa, Dalvin
Gabriel José de Souza - Chefe da Unidade de Investimentos - Previmpa, Rogério de Oliveira - Economista - Unidade de Investimentos-
Previmpa e Renan da Silva Aguiar - Chefe da Assessoria de Planejamento - Previmpa.  Roger Sotoriva Piccini - Administrador - Unidade de
Investimento - Previmpa, Secretario do Comitê. Ouvinte da reunião: Fabiano Prates Behlke - Diretor-Geral  Adjunto - Previmpa.

Pauta:

1 – Informes

2 - Apresentação de resultados de Junho/2022; e

3 - Proposta de alocação de recursos.

Resumo da Reunião

Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, abordando diretamente o primeiro item de pauta: - 1 - Informes – Dalvin
informou que será realizado o evento do Banrisul no dia 22/07 e participará do evento junto com os demais integrantes da UINV e o Renan
Aguiar; Simone informou que a AGIP promoverá um evento em Porto Alegre sobre a nova Portaria MTP 1.467/2022. Os integrantes do
comitê de investimento se propuseram em participar devido a relevância do assunto; Dalvin informou que a XP alterou o contrato e
encaminhou para análise da UINV. Dalvin reforçou sobre a importância de o PREVIMPA participar do evento da XP EXPERT, que será 
realizado em agosto em SP e solicitou para a Diretora Geral reavaliar a presença de pelo menos 2 membros da equipe da UINV, Simone
informou que irá reavaliar.  Encerrado os informes, passamos para a próxima pauta: - 2 - Apresentação de resultados de Junho/2022  -
 Dalvin demonstrou os resultados mensais, cujo fundo apresentou a rentabilidade de -1,14%, enquanto a meta foi de 1,07%. No ano o fundo
apresenta a rentabilidade de 3,59%, e a meta acumulada é de 8,05%. Dalvin justificou que o resultado foi severamente impactado pela
Bolsa de Valores que caiu mais de 11,5%. Foi aprovado por unanimidade o Parecer 06/22 do Resultado de junho/22 para o Conselho
Fiscal. Encerrada a apresentação, passamos para a próxima pauta: - 3 - Proposta de realocação de recursos da renda fixa - Dalvin inicio
a apresentação relembrando que em 28/04/2022, foi proposto e aprovado a realocação dos fundos indexados ao DI e os títulos LFT para
fundo IMAB-5 e NTN-B curtos, visto um cenário de inflação em elevação causado pela alta do preço dos combustíveis além das taxas de
juros já estavam em patamares elevados. No entanto, no dia 24/06/2022 foi sancionado o limite de ICMS dos combustíveis, com validade
até o fim do ano, com intuito de reduzir a inflação. Esta ação alterou a expectativa inflacionária que foi motivadora da realocação realizada
após o dia 28/04/2022. Além disso, observa-se uma tendência de baixa nos preços do petróleo e commodities. Diante desta alteração de
cenário, a UINV propôs realocar os fundos indexados em IMA-B 5 para DI, a proposta sugere: 1) Resgate do valor total do fundo Caixa IMA-
B 5 para aplicar no Caixa Brasil DI; 2) Resgate do valor total do fundo Banrisul IDKA2 para aplicar no Banrisul Absoluto; 3) Resgate do
valor total do fundo BB IMA-B 5 para aplicar no BB Perfil DI; e Resgate do valor total do fundo Santander IMA-B 5 PREMIUM para aplicar no
Santander Credito Privado Crescimento. Além dessa alteração, foi proposto a realocação das NTN-Bs 2023 compradas em 2021 para LFT.
O movimento total dos recursos será em torno de R$ 1,5 bilhão. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. Concluídas as pautas, não havendo mais assuntos a serem debatidos, foi encerrada a sessão, nos termos desta ata, que vai
lida e assinada por todos.

Encaminhamentos

1 - Realocação do valor total do fundo CAIXA FI BRASIL IMAB-5, aproximadamente R$ 260 milhões, para CAIXA FI BRASIL REF DI.

2 - Realocação do valor total do fundo BB PREV IMA-B 5, de aproximadamente R$ 180 milhões, para BB PREV PERFIL DI

3 - Realocação do valor total do fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM, de aproximadamente R$ 99 milhões, para SANTANDER
CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO

4 - Realocação do valor total do fundo BANRISUL IDKA-2, de aproximadamente R$ 85 milhões, para BANRISUL ABSOLUTO

5 - Realocação dos títulos públicos, com a proposta de vender as NTN-B 2023 compradas em 2021, em torno de R$ 800 milhões e adquirir
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e LFT.

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Renan da Silva Aguiar, Administrador(a), em
21/07/2022, às 15:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe de Unidade,
em 21/07/2022, às 15:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Simone da Rocha Custódio, Diretor(a)-Geral, em
21/07/2022, às 15:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Silveira Machado, Diretor
Administrativo-Financeiro, em 22/07/2022, às 09:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério de Oliveira, Economista, em 25/07/2022,
às 07:56, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Prates Behlke, Diretor-Geral Adjunto,
em 18/08/2022, às 16:57, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 19610365
e o código CRC FEF8581B.
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