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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 

minutos, 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 28 de setembro 

de 2020, a SMI Prime, empresa de consultoria em aplicações financeiras do Previagudo, 

encaminhou sugestão de resgate de R$ 1.000.000,00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 

1 e R$ 2.000.000,00 Banrisul Foco IRF-M 1, cuja quantia deveria ser aplicada nos 

seguintes fundos: R$ 1.000.000,00 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 e R$ 

2.000.000,00 Banrisul Absoluto. Assim consta na fundamentação apresentada pela 

consultoria: “A SMI traz alguns ajustes sugeridos a Carteira Recomendada, como pode ser 

verificado no anexo. As sugestões de mudança são (i) para melhora da proteção da 

carteira (hedge), com a troca de IRF-M1 para CDI, (ii) aumento de IMA-B5 para 

aproveitar retornos na ponta média de juros, porém atrelando o investimento a inflação, 

(iii) pequeno aumento em fundos ativos de renda fixa, pois os fundos têm trabalhado bem 

as estratégias, mostrando retornos bons em médio prazo, (iv) aumento em fundos que 

invistam no exterior, pois possuem menor correlação com os demais investimentos, que 

ocorrem em mercado interno. Destacamos que a redução dos fundos Carência-Pós 

referem-se a ajustes da carteira, pois no mês de agosto ocorreu grande vencimento da 

categoria de fundos.” 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 quatorze horas, 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, 29 de setembro de 2020. 


