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ATA DA REUNIÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 17 

DE MARÇO DE 2022 

Aos dezessete dias do mês de março 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 Tiago Assis de Carvalho, com a 

ausência justificada do membro Mariana Roquini Leite. Os membros se reuniram 

com o Sr. Jeferson de Souza Carvalho, representante da empresa R-3 

Investimentos que iniciou a reunião apresentando um panorama sobre a guerra 

entre a Rússia e a Ucrânia, alertando que o impacto nas commodities vai ser 

maior que o impacto no petróleo, uma vez que a Rússia e a Ucrânia representam 

28% da produção mundial de trigo, e, com a crise atual ainda nem começaram 

o cultivo. O Brasil não deverá ser impactado diretamente pois a produção interna 

atende as necessidades, mas deve sentir a oscilação dos preços. O Sr. Jeferson 

salientou que a carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Lavras 

está bem diversificada, desta maneira, alguns fundos são mais impactados pela 

volatilidade do mercado. Salientou que os fundos de renda fixa, tem apresentado 

melhores resultados face a alta na taxa SELIC. Por fim sugeriu ao Instituto, 

cautela com os aportes em ações do exterior, que no atual momento do mercado, 

priorizar as aplicações em fundos nacionais. Nada mais havendo para ser tratado 

foi lavrada a presente ata. 
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