
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sede do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul – Rio do Sul PREV, na 

Rua Oscar Kirsten, número noventa e sete, Bairro Centro, na cidade de Rio do Sul, Estado 

de Santa Catarina, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Valdenir Borges 

Ribeiro, Fernando Guedes e Ramiro de Liz e Souza, para analisar os resultados da carteira 

de investimentos do Instituto referentes ao mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com uma 

rentabilidade negativa no valor de R$ -1.215.611,40, diferente dos meses de janeiro dos 

anos anteriores, que historicamente fechavam positivos. Observou-se que os movimentos 

de realocação dos valores dos Fundos IMA´s para os Fundos IRF-M1 protegeram 

consideravelmente a carteira, de forma a minimizar as perdas. Analisando os investimentos 

do Banco Banrisul, novamente discutiu-se a possibilidade de resgate dos mesmos, para 

aplicação em papéis diferentes em outras instituições, visto que o atendimento do Banrisul, 

após o fechamento da agência Rio do Sul ficou deficitário, e com a transferência da conta 

para Blumenau, ficamos sem uma referência de atendimento, pois o Banco não indicou uma 

gerência para RPPS. Levando-se em conta que após diversos contatos com o Banco, os 

funcionários não sabem informar quem está gerenciando a conta, e que os investimentos 

naquela instituição são idênticos às aplicações no Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal, o Comitê vai solicitar um parecer da AMX Consultoria para embasar o possível 

resgate. Valdenir participou de uma live com o Banco do Brasil no dia vinte e sete de janeiro 

e encaminhou por e-mail aos membros do Comitê as lâminas da apresentação, com alguns 

fundos interessantes. Referente a Caixa Econômica Federal, o Comitê de Investimentos 

resolveu aguardar a oferta de novos papéis para voltar a investir, com o compromisso de 

não resgatar valores no decorrer do ano. No Bradesco, o Comitê decidiu resgatar 

mensalmente o valor da folha de pagamento do Fundo IRF-M1. Conforme já discutido em 

reuniões anteriores, sobre carteira administrada, Valdenir vai tentar agendar uma visita com 

o Sérgio do Ipreville, para que o Comitê de Investimentos possa entender melhor o 

funcionamento, a forma de licitar e contratar essa modalidade de investimento. Demais 

movimentações ou realocações serão efetuadas com orientação da Consultoria Financeira. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Valdenir Borges Ribeiro, lavrei a presente Ata, que vai 

assinada por mim e pelos demais membros. 

 

 

 


