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Reunião Ordinária 07/2023 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e
Hora

Local

16/02/2023
- 14 horas

Rua João Manuel, 50 - 9º andar - Sala de Reuniões - PREVIMPA

Participantes

Fabiano Prates Behlke - Diretor Geral - Previmpa, Ana Paula Guzzon - Diretora Administrativo-
Financeira, em exercício - Previmpa, Rogério de Oliveira - Economista - Unidade de
Investimentos - Previmpa e Renan da Silva Aguiar - Chefe da Assessoria de Planejamento -
Previmpa. Secretário do Comitê: Roger Sotoriva Piccini - Chefe da Unidade de Investimento,
em exercício - Previmpa. Ouvinte da reunião: Paulo Roberto Fontoura - Assistente da Direção
Geral.

Pauta:

1 – Apresentação do Bradesco; 

2 - Apresentação de resultados de Janeiro de 2023

3 - Relato sobre conselho fiscal

4 - Informes

Resumo da Reunião
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Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, abordando diretamente o
primeiro item de pauta: - 1 - Apresentação do Bradesco  – O Bradesco realizou reunião virtual
com o comitê de investimentos, os participantes foram Paulo Rogerio Redua, Carolina Gonzaga
Silva, Lucio Moraes Duarte e Filipe Rafael de Assunção. A Carolina apresentou o cenário e
projeções do Bradesco, informou que nos ultimos meses houve piora nas expectativas, informou
também que pode haver uma melhora quando o governo divulgar o novo arcabouço fiscal e
realizar a reforma tributária, que estão sendo prometidos para o primeiro trimestre. Após a
apresentação dos cenários demonstrou alguns fundos do Bradesco, entre eles o fundo de crédito
privado, DI e de ações. Encerrada a apresentação, foi finalizado a reunião virtual e o comitê
discorreu sobre o segundo ítem de pauta - 2 - Apresentação de resultados de Janeiro de 2023
- Roger demonstrou os resultado de janeiro, cujo fundo apresentou a rentabilidade de 1,38 %,
enquanto a meta foi de 0,92%. Roger informou que mesmo com o resgate de R$ 15 milhões, o
fundo Itaú Asgard manteve-se desenquadrado em 0,70 pontos percentuais acima do permitido,
ficou acertado com o comitê deliberar na reunião do dia 23/02/2023 sobre a possibilidade de novo
resgate, já que o fundo tem prazo de resgate de 30 dias e não poderia reenquadrá-lo neste mês. -
3 - relato sobre o conselho fiscal  - O Diretor Geral Fabiano comentou sobre as manifestações
do conselho fiscal nos processos aos quais trata sobre dos pareceres de resultados e de
contratações do PREVIMPA, e que causa estranheza sobre alguns argumentos como negociação
da taxa de administração, sendo que inexiste tal possibilidade, além de levantar suspeições com
relação ao contrato com Banrisul, demonstrando desconhecimento do Chinese Wall da
instituições bancárias (medidas tomadas pelos regulamentadores para evitar o conflito de
interesses dentro de uma empresa). Diante desses fatos, o Diretor reforçou, em documento
enviado ao conselho fiscal, a necessidade dos conselheiros realizarem as certificações a fim de
regularizar essa obrigatoriedade bem como, compreender com maior clareza o funcionamento
das instituições financeira, fundos, investimentos e do Regime Próprio de Previdência. - 4 -
Informes - O diretor Fabiano relatou sobre a reunião virtual com o Itaú, ocorrida dia 15/02/2022,
às 10 horas, na qual estavam presentes os representantes do Itaú Asset e os gerentes de contas,
estes informaram que não havia expectativa no curto prazo de novas captações para o fundo Itaú
Asgard. 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

- Analisar o desenquadramento do Fundo Itaú Asgard.

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Roger Sotoriva Piccini, Servidor Público, em 24/02/2023, às
10:41, 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(a)-Geral, em 24/02/2023, às
13:51, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Rogério de Oliveira, Economista, em 24/02/2023, às 14:00,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Renan da Silva Aguiar , Administrador(a), em 24/02/2023,
às 16:57, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Guzzon, Diretor Administrativo-Financeiro em
Substituição, em 06/03/2023, às 16:54, 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 22408381 e o código
CRC 832147A3.
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