
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 e 

Jorge Elpidio Wischneski e Fernando Guedes para analisar a carteira de investimentos do 

Instituto referentes ao mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, com uma atenção especial 

para os fundos de renda variável. O mês foi positivo, mas bem abaixo do esperado se 

comparado ao mesmo período de anos anteriores. A Cooperativa de Crédito Sicredi 

participou da reunião do Conselho de Administração no período da manhã, apresentando os 

produtos e serviços oferecidos para RPPS. Valdenir informa que o Sicredi foi credenciado e 

que o Instituto já possui conta corrente na Cooperativa, bem como, recebeu da Consultoria 

Financeira a análise de dois Fundos enquadrados para nossa carteira: Sicredi Liquidez 

Empresarial FI Renda Fixa Referenciados DI e Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP, 

que serão apresentados para o Conselho de Administração. Serão solicitadas junto a 

Cooperativa Sicredi, as lâminas atualizadas com o fechamento de fevereiro, dos Fundos 

analisados pela Consultoria Financeira, para acompanhar o desempenho e decidir por 

aportes futuros. O Banco do Brasil enviou e-mail com informações sobre o Fundo Vértice 

XXI, formado por Títulos Públicos Federais com marcação a mercado, que será analisado 

pela consultoria financeira. O Banco Itaú está abrindo captação para o Fundo FIP Kinea, o 

regulamento e lâmina foram enviados para Consultoria Financeira analisar e emitir parecer 

técnico, que serão remetidos por e-mail aos membros do Comitê de Investimentos. Com 

relação aos investimentos em ETFs junto a Premier Investimentos, o Comitê decidiu 

aumentar os valores negociados em BOVA11 e IVVB11. 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. 

 

 

 


