
Aos dezoito dias do mês de janeiro 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 dezembro de dois mil e vinte, com uma 

rentabilidade considerável, elevando a recuperação da carteira no fechamento do ano, com 

saldo positivo de 4,15%, mas ficando 7,48% abaixo da meta atuarial. Conforme orientado 

pela consultoria financeira em dezembro, foram realizadas as realocações de valores, 

dentro das instituições indicadas, de forma a proteger nossa carteira. Valdenir informa que 

no dia vinte e oito de dezembro, a Prefeitura repassou ao Instituto alguns valores de 

contribuição da folha de pagamento, e orientado pela consultoria financeira, através de 

parecer emitido na mesma data, aplicou o valor de R$ 1.250.000,00 no fundo BB Ações 

Retorno Total do Banco do Brasil. Valdenir informou também que foi contatado pelo Banco 

Safra, informando a substituição da gerência de atendimento para RPPS. Novamente o 

comitê decidiu por solicitar outra análise da consultoria financeira para o fundo da Próprio 

Capital, visando novos aportes. Também serão encaminhadas para a AMX Consultoria, 

algumas lâminas de renda variável do Banco Itaú para apreciação e emissão de pareceres. 

Os membros do Comitê decidiram por verificar junto a consultoria financeira a possibilidade 

de encerrar os investimentos no Banrisul e realocar os valores em outras instituições, na 

intenção de buscar melhores aplicações e consequentemente um melhor atendimento, 

levando e consideração as dificuldades no relacionamento com o Banco e os fortes rumores 

de privatização daquela instituição. Nada mais havendo a tratar, eu, Valdenir Borges 

Ribeiro, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. 

 

 

 


