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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, na Sala de 

Reuniões, reuniram-se os componentes do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de 

Previdência do Município de Agudo – CI-PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo 

Decreto 74/2020. Compareceram: LIANE MARTINAZZO, JESSICA CERVO 

ZAMBERLAN e MIRIANA POZZER. Por e-mail datado do dia 08 de fevereiro de 2021, 

reiterado por e-mail datado de 23 de fevereiro de 2021, a SMI Prime, empresa de 

consultoria em aplicações financeiras do Previagudo, encaminhou sugestão de resgate de 

R$ 3.000.000,00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+, cuja quantia deveria ser 

aplicada nos seguintes fundos: R$ 1.600.000,00 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 

(CNPJ 11.060.913/0001-10); R$ 600.000,00 Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda 

Fixa (CNPJ 23.215.097/0001-55) e 800.000,00 Caixa FIA Institucional BDR Nível I (CNPJ 

17.502.937/0001-68). Assim consta na fundamentação apresentada pela consultoria: “A 

SMI Consultoria de Investimentos traz o primeiro ajuste à Carteira Recomendada no ano 

de 2021. A mudança é de redução em posições de juros pré-fixados, devido a proximidade 

do aumento de juros e a inflação presente, para um posicionamento maior em juro real, 

fundos ativos de renda fixa e investimento no exterior. Buscamos, dessa forma, melhorar a 

correlação dos investimentos da carteira, ajustado ao momento econômico.” Portanto, pelo 

que se verifica, além de resguardar o patrimônio do RPPS contra perdas, visa-se, ainda, o 

aproveitamento de oportunidades do mercado. Nestes termos, após amplo debate entre os 

membros, acerca da recomendação, entendemos que a mesma deve ser acatada, na sua 

integralidade, considerando que resguarda os interesses do Previagudo e também cumpre 

com a política de investimentos. Nada mais havendo a tratar, às oito horas e cinquenta 

minutos, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião, da qual lavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Agudo, 23 

de fevereiro de 2021. 


