
Aos quatorze dias do mês de julho 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, às quatorze horas, reuniram-se os membros do Comitê de 

Investimentos: Valdenir Borges Ribeiro e Ramiro de Liz e Souza, Fernando Guedes está de 

férias. Analisaram os resultados da carteira de investimentos do Instituto referentes ao mês 

de junho de dois mil e vinte e um, com uma rentabilidade positiva no valor de R$ 

555.635,00. Valdenir informa que tem uma live agendada com a economista da BBDTVM. 

Durante o mês de junho, o Instituto recebeu novamente diversas ligações da Meta Asset, 

EQI Investimentos, Privatiza Investimentos, Grid Investimentos, Dolar Bills Investimentos e 

Sicredi Cooperativa de Crédito oferecendo produtos de renda variável, algumas lâminas de 

fundos foram encaminhadas para a Consultoria Financeira. É realizado o acompanhamento 

dos fundos diariamente através do Sistema de Gestão em Investimentos – SGI da empresa 

Referência Gestão de Riscos. Para a próxima reunião do Comitê, será agendada uma vídeo 

chamada com o Gestor da EQI Investimentos, atendendo à solicitação da Instituição. 

Verificando o resultado semestral da Próprio Capital, decidiu-se por fazer um aporte no valor 

de R$ 2.000.000,00. Da mesma forma, o Fundo BB Ações Retorno Total vem se destacando 

e também será efetuado aporte de R$ 2.000.000,00. Na Caixa Econômica Federal será 

realizado o aporte no valor de R$ 1.000.000,00 no Fundo FI Small Caps Ativo. A carteira de 

investimentos de junho não sofreu qualquer alteração em relação ao mês anterior. Demais 

investimentos e realocações futuras serão efetuados com a 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. 

 

 

 


