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ATA DA REUNIÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022. 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, reuniram-se na sede 

do Instituto de Previdência Municipal de Lavras, o Diretor Presidente do Instituto de Previdência 

Municipal de Lavras, Luciano Pereira e os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto 

de Previdência Municipal de Lavras, Erbet Vilas Boas Silva e Mariana Roquini Leite, com a 

ausência justificada do membro Tiago Assis de Carvalho. Os membros se reuniram com o Sr. 

Gustavo Pereira Farias e com a Sra. Priscila Navarro Rubio Marinho, representantes da empresa 

GRID Investimentos. A reunião foi iniciada com a apresentação de um panorama do cenário 

econômico atual, sendo que os meses de janeiro, fevereiro e março foram bons para a economia 

brasileira que devido as sanções que a Rússia sofreu devido a guerra com a Ucrânia absorveu 

algumas Commodities valorizando as empresas dessa área, porém o mês de abril já apresentou 

um cenário ruim, uma vez que a demanda mundial continua a mesma e a oferta caiu, gerando 

uma alta inflação mundial e o receio de uma recessão global, principalmente devido as restrições 

impostas pela China tentando barrar a 4ª onda de COVID no país. Os consultores também 

apresentaram fundos que apesar do cenário mundial tem apresentado boa performance que 

serão analisados pelo comitê. Uma outra análise apresentada foi em relação aos fundos de renda 

fixa que no atual cenário de SELIC em alta, se apresentam como uma oportunidade como é o 

caso dos Títulos Públicos (NTN-B), tanto na compra direta ou através do aporte nos chamados 

fundos de vértice que tem apresentado taxas pré-fixadas estão devolvendo rentabilidade acima 

da meta atuarial. Após as apresentações os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto 

de Previdência Municipal de Lavras, Erbet Vilas Boas Silva, Mariana Roquini Leite e Tiago Assis 

de Carvalho juntamente com o Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de 

Lavras, Luciano Pereira, se reuniram de forma remota através do aplicativo whatssapp e 

deliberaram por  fazer a seguinte movimentação após verificação da taxa de retorno no dia da 

operção, para aproveitar o timing, resgatar R$15.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IMA-B5 

Titulos Públicos Renda Fixa LP e aplicar no Caixa Brasil 2023 Títulos Públicos FI Renda Fixa. 

Nada mais havendo para ser tratado foi lavrada a presente ata. 
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