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COORDENAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 1 

ATA nº 09 da COORDENAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 2 

DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPERGS 3 

No primeiro dia do mês de Outubro do ano de 2015 às nove horas, na sala de reuniões do 4 

gabinete da Diretoria de Previdência do IPERGS sito à Avenida Borges de Medeiros nº 1945 5º 5 

andar nesta cidade de Porto Alegre, RS, reuniram-se os membros da Coordenação de 6 

Investimentos e Aplicações da Diretoria de Previdência do Ipergs, contando com as seguintes 7 

presenças; Ari Lovera, Alex Fernando da Trindade, Alceu da Silva Neves, Mayne Santos Barbosa. 8 

A reunião teve início com a apresentação da evolução patrimonial dos fundos previdenciários por 9 

Instituição Financeira, bem como a definição dos recursos em disponibilidade para aplicação 10 

imediata. Foi apresentado o valor disponível para aplicação na ordem de 24 milhões, sendo que 11 

destes 10 milhões estão aplicados em fundos DI, e o restante em conta corrente. Foi apresentada 12 

uma única possível opção de aplicação em fundo do Banco do Brasil com títulos públicos com 13 

vencimento até 2024, sendo que optou-se pela não aplicação neste, tendo em vista o 14 

alongamento da carteira. A decisão foi pela manutenção dos recursos aplicados em fundos DI - 15 

Fundo Soberano ou Absoluto, do Banrisul – enquanto aguardamos a oferta por parte das diversas 16 

instituições financeiras, de fundos com títulos que apresentem vencimentos mais próximos, e ou 17 

opções mais atrativas, e que ofereçam possibilidade de cumprimento da meta atuarial, o que não 18 

acontece com a manutenção dos recursos em fundos DI. Foi realizada uma breve abordagem 19 

sobre a necessidade de enquadramento dos fundos, tendo em vista a Resolução 3922/2010, e a 20 

prestação de contas junto ao MPS através do DAIR- Demonstrativo de Aplicação e Investimentos 21 

de Recursos. Ficou acertado ainda o convite ao BRB e a Asset BRS, para reunião com a 22 

finalidade de conhecimento e atualização de informações sobre os fundos em aplicação 23 

administrados por aquelas instituições financeiras.  E como nada mais houve a constar, lavrou-se 24 

a presente ata que vai assinada por mim Alceu da Silva Neves e pelos demais integrantes da 25 

reunião. 26 
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Alex Fernando da Trindade - CPF 407.135.200-00 30 
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Alceu da Silva Neves - CPF 316.347.020-34 32 
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Mayne  Santos Barbosa - CPF 817.134.520-49 34 
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