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ATA nº 11 DA COORDENAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 3 

DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPERGS 4 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 5 

trinta minutos, na sala de reuniões do gabinete da Diretoria de Previdência do IPERGS, 6 

situado no 5º andar do prédio, nº 1945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre - 7 

RS, reuniram-se os membros da Coordenação de Investimentos e aplicações da Diretoria 8 

de Previdência do Ipergs, contando com as seguintes presenças: Ari Lovera, Alex Fernando 9 

da Trindade, Mayne Santos Barbosa e Mônica Valensoela da Rosa. A reunião iniciou-se 10 

com a apresentação dos fundos que apresentam a manutenção do desenquadramento 11 

passivo. Foi discutida pelos presentes, a viabilidade de retirar os recursos que estão 12 

aplicados nestes fundos, porém, visto que o resgate implica na realização de prejuízo, e os 13 

fundos disponíveis para aplicação, não vêm apresentando um resultado capaz de fazer 14 

frente a tal realização, e observando-se também que o montante aplicado em tais fundos 15 

representa uma parcela ínfima do total do PL do Fundoprev, decidiu-se por manter as 16 

aplicações em suas posições. Sr. Ari Lovera compartilhou com o grupo que em passagem 17 

por Brasília na semana anterior, foi visitar o empreendimento que está sendo construído 18 

com a participação de um dos fundos do qual o FUNDOPREV possui cotas, informou que a 19 

obra está quase concluída e que as tratativas de aluguel dos espaços irão começar em 20 

breve. Por fim quanto aos recursos disponíveis para aplicação, ficou decidido por aportar 21 

dez milhões no fundo do Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF, devido a rentabilidade já 22 

apresentada e ainda perspectiva de rentabilidade futura, garantindo que não ultrapasse o 23 

limite de participação no PL daquele fundo. E como nada mais houve a constar, lavrou-se a 24 

presente ata que vai assinada por mim Mônica Valensoela da Rosa e pelos demais 25 

integrantes da reunião. 26 
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Ari Lovera – CPF: 335.748.550-87 28 
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Alex Fernando da Trindade  – CPF: 407.135.200-00 30 
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Mayne Santos Barbosa – CPF: 817.134.520-49 32 
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Mônica Valensoela da Rosa – CPF: 008.328.930-56  34 


