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Ata nümero cento e oitenta e seis (186) Ata da reunião extraordinária do Comitê 
de Investimentos do Ins tituto Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV. 

Aos vinte dias mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se a reunião 

extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN-FAZPREV, na sede do FAZPREV. 

Estiveram presentes os membros do Comité de Investimentos, o presidente senhor 

Fernando Diomar do Amaral, a Vice-presidente Paula Alexandra Suave Rodrigues de 

Carvalho e os membros Anderson Gabriel Hoshino, Willian Gaspar e Tainara Maria 

Mota. 0 senhor presidente declarou a legalidade da reunião por haver quorum, 

conforme determina legislacao vigente do FAZPREV. Em pauta: realocação de 

recursos e renovação das lnstituiçöes Credenciadas. A diretoria executiva do 

FAZPREV solicitou os documentos elencados no Edital de Credenciamento 001/2017 

- FAZPREV das instituiçôes já credenciadas no sentido de proceder a atualização 

destes credenciamentos, após recebimentos destes documentos a diretoria executiva 

encaminhou estes para a Consultoria de Investimentos, que após analise dos critérios 

exigidos pelo Edital de Credenciamento constatou que as Administradoras: BB Gestão 

de Recursos DTVM S/A - CNPJ 30.822.936/0001-69, Banco Bradesco S/A - CNPJ 

60.746.948/0001-12, ltaü Unibanco S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04 e Caixa 

Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 continuam a atender todos os 

critérios para administrar recursos do FAZFREV. A Consultoria de Investimentos 

também analisou os documentos apresentados pelas Gestoras de Investimentos e 

emitiu parecer positivo pela continuidade de fazer a gestão das seguintes instituiçôes: 

BB Gestão de Recursos DTVM S/A - CNPJ 30.822.936/0001-69, BRAM Bradesco 

Asset Management S/A DTVM - CNPJ 62.375.134/0001-44, ltaü Unibanco S/A - 

CNPJ 60.701.190/0001-04 e Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04. 

Apôs a análise das respectivas atualizaçöes de credenciamentos, este colegiado 

decidiu no sentido de renovar o credenciamento das instituiçöes citadas ate o prazo 

disposto no Edital de Credenciamento. Em seguida foi apresentada pela diretoria 

executiva uma sugestão de realocação de recursos que deixará a carteira de 

investimentos do FAZPREV ainda mais conservadora, a proposta é resgatar R$ 

10.500.000,00 (Dez Milh(5es e Quinhentos Mil Reais) de fundos IMAB e reaplicar em 

fundos IRFM1, a justificativa é fugir da volatilidade gerada pela tramitaçâo da reforma 

da previdência e também do periodo eleitoral em 2018, no decorrer do tempo serão 

realizadas visitas e reuniöes com as gestoras de investimentos para seleção de um 

portfOlio de fundos que poderão receber recursos do FAZPREV com o objetivo de 

atingimento da meta atuarial. Na sequência o Comitê de Investimento decidiu por 

unanimidade pela reaplicaçào dos recursos dos fundos IMAB para fundos IRFM1, 
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conforme proposta apresentada. Sem mais, eu Anderson Gabriel Hoshino, encerro 

esta ata que vai assinada por mim e por todos os presentes após lida e aprovada. 

Paula Alexandr Suave Rodrigues de 

Carvaiho 
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