
Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na sede do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos 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, 
Jorge Elpidio Wischneski e Fernando Guedes para analisar a carteira de investimentos do 
Instituto referente ao mês de maio de dois mil e vinte e dois. O mês foi positivo, recuperando 
um pouco das perdas dos meses anteriores. Ficou decidido não aportar novos valores no 
momento em renda variável. O Fundo Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP continua 
em queda acumulando um percentual considerável desde o início do ano, e será analisado 
nos próximos meses. Referente ao Banco Bradesco, novamente entraram em contato 
solicitando o aporte de recursos novos na instituição, mas o comitê decidiu por manter a 
retirada dos valores referentes à folha de pagamento mensal. A Caixa Econômica Federal 
está oferecendo de forma insistente papeis do Fundo da Eletrobrás, porém em conversa 
com a Consultoria Financeira, os mesmos emitiram parecer não recomendando a aplicação 
de recursos no momento. O Comitê de Investimentos decidiu por realocar os saldos do 
Fundo Caixa FI Brasil IMA B5+ para o Fundo Caixa FI Brasil IMA B5, e o movimento 
parecido no Banco do Brasil, realocando o saldo do Fundo BB RPPS IMA B5+ para o Fundo 
BB Previdência RF Perfil. Recebemos algumas lâminas do Banco Itaú, e o Comitê solicitou 
para Consultoria Financeira a análise dos Fundos Global Dinâmico e IPCA Action. Também 
por sugestão do membro do Comitê, Jorge Elpidio Wischneski, será solicitada uma carteira 
sugerida em Fundos de Renda Fixa ao Economista da Consultoria Financeira. Aproveitamos 
a reunião para analisar e credenciar as Instituições financeiras: Banco Safra, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú Unibanco, Sicredi 
Cooperativa de Crédito, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banrisul Corretora. Após 
a análise detalhada da documentação recebida da consultoria Referência Gestão e Risco, 
ficam credenciadas por um período de 12 meses. O próximo vencimento dos 
credenciamentos será em 15/06/2022. Reiteramos ainda, que os termos e atestados dos 
credenciamentos serão arquivados nos documentos do RPPS. 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. 

 

 

 


