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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIMPA
ATA Nº ATA 09/22

Reunião Ordinária - 07/04/2022  - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

07/04/2022 - 14 horas Rua João Manuel, 50 - 9º andar - Sala de Reuniões - PREVIMPA

Participantes

Simone da Rocha Custódio – Diretora-Geral – GDG-PREVIMPA, Daniela Silveira Machado - Diretora Administrativo-Financeira – DAF-
PREVIMPA, Dalvin Gabriel José de Souza - Chefe da Unidade de Investimentos – UINV-PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar - Chefe da
Assessoria de Planejamento - ASSEPLA-PREVIMPA, Rogério de Oliveira - Economista - Unidade de Investimentos - UINV-PREVIMPA,
Roger Sotoriva Piccini – Administrador da Unidade de Investimentos – UINV-PREVIMPA e Cárin Cecília da Rosa Carvalho – Diretora
Previdenciária – DVP-PREVIMPA – Secretário: Antonio Carlos da Costa Pinto – Administrador da Unidade de Investimentos – UINV-
PREVIMPA.

Pauta: 

1 – Informes;
2 - Exposição da movimentação/avaliação dos investimentos na semana, pela UINV;
3 - Projeto Imóvel Celeste Gobatto – Situação atual - motivação/avaliação do prazo de 31.08.2022;
4 – Assuntos Gerais

Resumo da Reunião

Com a devida conferência do quórum, foi iniciada a reunião com o primeiro item da pauta - 1 - INFORMES - Foi comunicada a solicitação
de agenda por parte do Banco do Brasil para abordagem do Fundo BB Ações Nordea - Cenário e Expectativas. O encontro será marcado e
comunicado aos demais integrantes do colegiado. Também foi informado que a UINV tem autorização do Comitê de Investimentos do
PREVIMPA para realizar investimentos no exterior, sendo: BB Ações Nordea - setenta e cinco milhões de reais; - Schroder
Sustentabilidade - cinquenta milhões de reais e Access Equity World - cinquenta milhões de reais. Foi comunicado o contato feito pelo
RPPS do Município de Santa Maria, solicitando reunião com o PREVIMPA para troca de experiências. Ainda foi abordada a possibilidade
de se examinar instrumentos financeiros privados, em especial sobre Letras Financeiras, que seria uma inovação. Como alternativa para
buscar maiores informações sobre este tipo de ativo, será agendada com a BTG Pactual, uma live com o intuito de compreender as
perspectivas para se buscar uma maior rentabilização para a carteira. A data sugerida será a próxima quinta feira, dia 14/04/2022, após a
reunião do Comitê. No segundo item de pauta - 2 - EXPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO.AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA
SEMANA, PELA UINV - Não se teve novas movimentações na semana em termos de alocação de recursos. Foi feita exposição sobre a
situação atual das aplicações com a carteira devidamente protegida, em função das oscilações ocorridas com a Bolsa de Valores e a
volatilidade dos juros. No terceiro item da pauta foi abordada a questão do terreno de propriedade do PREVIMPA. - 3 - PROJETO IMÓVEL
DA RUA CELESTE GOBBATO - SITUAÇÃO ATUAL - MOTIVAÇÃO/AVALIAÇÃO DO PRAZO DE 31.08.2022 - Foi feita atualização de
questões relativas ao terreno: - Abertura de Processo SEI Nº 22.13.000001295 - 3, ,pela DAF para a realização de estudo técnico sobre o
destino do imóvel. Neste processo estarão inseridos todos os documentos relativos às ações dos técnicos responsáveis, Antonio Carlos da
Costa Pinto e Rogério de Oliveira, ambos da UINV. Foi verbalizado o encaminhamento de e-mail à BTG - Pactual, buscando alternativas
que o Banco dispõe para negócios relativos a este tipo de ativo. O GDG-PREVIMPA se prontificou a auxiliar nos contatos com a Secretaria
Municipal de Parcerias para encontro o mais breve possível. Os técnicos salientaram que se reunirão semanalmente, às quintas-feiras, às 8
horas para deliberarem sobre o projeto, sendo sempre anexada ata do encontro ao processo indicado. Foi referida a obediência à Lei
Complementar Nº 831, de seis de maio de dois mil e dezoito, a qual determina que os imóveis recebidos em dação de pagamento por
déficit atuarial poderão ser destinados para Permissão de Uso, Concessão de Uso e suas modalidades, Venda e aquisição de cotas de
fundos de investimentos imobiliários. Para atualização do valor do bem, o Processo 001.032823.09-6 foi encaminhado à DAF para
providências junto ao órgão competente de avaliação de imóveis na SMF. Também ficou acordado que será atualizado mensamente, seja
nos Informes, ou Assuntos Gerais, o andamento dos trabalhos. 4 - ASSUNTOS GERAIS - Nada a destacar. 

Encaminhamentos

- Confirmação de Reunião com o BTG Pactual - 14/04/2022.

Pendências
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Documento assinado eletronicamente por Antônio Carlos da Costa Pinto,
Administrador(a), em 13/04/2022, às 10:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Roger Sotoriva Piccini, Servidor Público, em
13/04/2022, às 14:19, 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 18/04/2022,
às 09:13, 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
23/04/2022, às 18:39, 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 29/04/2022, às 16:08, 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 02/05/2022, às 16:52, 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
16/05/2022, às 11:28, 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 18131245
e o código CRC 6AA66779.

22.13.000000049-1 18131245v6

Ata Ata 09/22 (18131245)         SEI 22.13.000000049-1 / pg. 2


	Ata Ata 09/22 (18131245)

