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Reunião Ordinária 14/2022 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

16/05/2022 - 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 - Apresentação de resultados

3 - Proposta de alocação de Dividendos do Banrisul

4 - Proposta de alocação de Cupom

5 - Renovação de credenciamento do Itaú

6 - Credenciamento Itaú Asset management S.A.

Resumo da Reunião

Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, com a leitura da ata 13/2022 tendo sido aprovada por unanimidade.
Passado ao primeiro item de pauta: - 1 - INFORMES – Dalvin informou que realizou na semana passada a realocação dos títulos públicos e
dos fundos de renda fixa, conforme aprovado na reunião 12/2022. Dalvin e Rogério discorreram sobre a reunião no Banrisul, em que os
analistas vêem como positivo o posicionamento na renda fixa no índice imab-5 e descreveram a entrada na bolsa devido a desvalorização
ocorrida. Simone informou que haverá reunião na quinta feira as 10 horas com o Sicredi. Esgotado o item, foi iniciado o segundo item da
pauta: - 2 - Apresentação de resultados  - Dalvin demonstra os resultados mensais, cujo fundo apresentou a rentabilidade de -0,16%,
enquanto a meta foi de 1,43%. No ano o fundo apresenta a rentabilidade de 4,02%, e a meta acumulada do ano é de 5,98%. O Comitê
questionou os indicadores de retorno acumulado de 12 meses, meta atuarial de 12 meses, % atingido da meta atuarial e retorno mensal
anualizado. O Comitê votou em retirar os indicadores. Ficou acordado de deixar o slide 02 com números absolutos e 03 com percentuais. A
apresentação atualizada será anexada neste mês. Foi solicitado que seja incluída o valor da meta atuarial, que atualmente é 4,92%+IPCA.
Encerrada a apresentação, passamos para a próxima pauta: - 3 - Proposta de alocação de Dividendos do Banrisul - Dalvin informou que
no dia 19/05/2022, o Banrisul irá pagar aproximadamente R$ 7.096,09 de dividendos, Dalvin propôs aplicar no fundo Banrisul IDKA2. O
comitê aprovou por unanimidade. Encerrado a pauta, passamos para o próximo item:  - 4 - Proposta de alocação de Cupom - Dalvin
informou que no dia 16/05/2022, será recebido aproximadamente R$ 36,8 milhões de cupom referente as NTN-Bs 2023, propôs realocar em
NTN-B 15052023 em torno de 120 milhões, utilizando o valor do cupom e resgatando do fundo da Caixa IMA-B 5 em torno de R$
85 milhões para completar o valor. a propostas foi aprovado por unanimidade. Encerrado a pauta, passamos para o próximo item: - 5 -
Renovação de credenciamento do Itaú - Dalvin demonstrou o processo 18.13.000005373-9, onde for anexado as certidões atualizadas e
demais documentos. A renovação foi aprovada por unanimidade. Encerrado a pauta, passamos para o próximo item: - 6 - Credenciamento
do Itaú Asset management S.A. - Dalvin demonstrou o processo 22.13.000002408-0, onde for anexado as certidões atualizadas e demais
documentos. A renovação foi aprovada por unanimidade. 

 

Encaminhamentos

1 - Aplicar dividendos do Banrisul no fundo Banrisul IDKA2

2- Comprar em torno de 120 milhões em NTN-B 15052023, utilizando o valor do recebido do cupom e mais o valor que esta na Caixa IMA-B
5

Pendências
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Documento assinado eletronicamente por Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe de Unidade,
em 27/05/2022, às 16:37, 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
27/05/2022, às 17:12, 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 08/06/2022,
às 14:29, 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
09/06/2022, às 11:30, 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
23/06/2022, às 17:07, 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 27/06/2022, às 10:25, 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 18689897
e o código CRC A8815EFE.

22.13.000000049-1 18689897v15

Ata 14/2022 (18689897)         SEI 22.13.000000049-1 / pg. 2


	Ata 14/2022 (18689897)

