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Reunião Ordinária 13/2022 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

03/05/2022 - 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. Participaram da reunião: Roger Sotoriva Piccini -
Administrador - Unidade de Investimento - Previmpa.

Pauta:

1 – Informes

2 - Proposta de alocação do recurso proveniente de investimento no exterior

Resumo da Reunião

Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, com a leitura da ata 12/2022 tendo sido aprovada por unanimidade.
Passado ao primeiro item de pauta: - 1 - INFORMES –Dalvin informou que os membros do comitê de investimentos irão participar do evento
da AGIP, dias 04 a 06/05, com exceção do Rogério , informou que haverá o evento do Banrisul dia 13/05, no auditório da Fundação
Banrisul, a UINV irá participar deste evento. Kinea convocou reunião remota com os representantes indicados pelo comitê no dia 17/05.
Informou que dia 11/05/2022 tem agenda com CEF, com a presença do Gilmar. Informou que recebemos no dia 03/05/2022 recebemos o
Edmilson da Asset do Banco Safra.  Roger sugeriu alterar a data da próxima reunião que está agendada para o dia 12/05, para o dia 16/05,
segunda-feira, devido ao fato de a divulgação do IPCA ser dia 11/05 e tendo um curto período para elaboração da apresentação dos
resultados. A alteração da data foi acatada por unanimidade do comitê. Esgotado o item, foi iniciado o segundo item da pauta: - 2 -
Proposta de alocação do recurso proveniente de investimento no exterior - Dalvin inicia descrevendo que o recurso oriundo do
investimento no exterior, em torno de R$ 45 milhões, está aplicado no fundo BB Perfil DI. Dalvin sugere aplicação no fundo BB IMA-B 5 a
fim de manter a mesma estratégia relatada na ultima reunião, em que pretende se defender da inflação e buscar retorno no juros, além de
entender que o cenário não está propício ainda para entrada em investimento no exterior devido aos diversos fatores negativos relatados no
relatório de cenários da ultima reunião. Como contraponto a observação de cenário atual adverso a aplicação em fundos de investimentos
no exterior, Rogério comenta que o Índice de condições financeiras calculado pelo FED de Chicago apresenta volatilidade abaixo da
volatilidade média dos últimos  5 anos, o que segundo ele, sugere ainda cenário favorável para ativos de risco; também apresentou que o
valor do gás natural negociado na Bolsa de Amsterdam está no patamar de 101,7 dólares o metro cúbico, que atingiu no início da guerra
Ucrânia e Rússia 240 dólares, o que também segundo ele revela o arrefecimento do risco global e consequentemente uma posição em
fundos IE não comprometeria o patrimônio do capitalizado. Dalvin explicou que mesmo entendendo ser importante a diversificação, acredita
não ser o momento de entrada. Colocado em votação a proposta de realocação, o comitê decidiu por unanimidade aplicar no BB PREV
IMA-B 5 o valor resgatado do investimento no exterior que se encontra no BB PERFIL DI. 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 - Resgatar do fundo BB BRASIL DI, em torno de R$ 45 milhões e aplicar no BB PREV IMA-B 5

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe de Unidade,
em 16/05/2022, às 14:19, 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 Roger Sotoriva Piccini, Servidor Público, em
17/05/2022, às 14:41, 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 17/05/2022,
às 15:02, 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 17/05/2022, às 15:02, 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
17/05/2022, às 16:15, 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
27/05/2022, às 16:29, 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 18461316
e o código CRC ECB7255C.
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