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ATA DA REUNIÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 24 

DE FEVEREIRO DE 2022 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze 

horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se de forma on-line, 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, Mariana Roquini Leite e Tiago Assis de 

Carvalho. Primeiramente os membros se reuniram com o Sr. Gustavo Pereira 

Farias, representante da empresa GRID Investimentos que explanou sobre o 

cenário atual do mercado de investimentos impactado pela guerra entre a Rússia 

e a Ucrânia. O Sr. Gustavo também falou sobre as perspectivas para o ano de 

2022, com a alta da SELIC que deve variar entre 12,5% e 13%, sobre a 

volatilidade no mercado entre os meses de julho e agosto devido a eleição 

presidencial e que a projeção é que este ano a inflação fique dentro da meta de 

5%. Posteriormente os membros do comitê se reuniram com a Sra. Letícia 

Gomes de Sousa, representante da empresa Crédito e Mercado – Consultoria 

em Investimentos que após analisar a carteira de investimentos deste instituto 

constatou que possuímos um bom enquadramento em relação a política de 

investimentos aprovada, que o portfólio está bem diversificado e que a gestão 

foi eficiente durante os últimos anos.  Nada mais havendo para ser tratado foi 

lavrada a presente ata. 
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