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ATA Nº 13/2022  

O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS. 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, 

extraordinariamente, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de 

Chapada-RS, com início às oito horas e trinta minutos, as servidoras Luciane Vogt, 

Júlia Dezingrini e Ângela Cristina Klein Gross, membros do Comitê de Investimentos 

do RPPS, nomeadas pela Portaria nº 648/2021. Neste encontro deliberou-se sobre 

a seguinte pauta: 1) APLICAÇÃO DE RECURSOS EM NOVO FUNDO DE 

INVESTIMENTO. Inicialmente, a Presidente do Comitê de Investimentos, Srª Júlia 

Dezingrini, agradeceu a presença de todos e, em seguida, passou a palavra à 

gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, que apresentou aos membros 

do Comitê a sugestão de realocação de recurso recebida do Banco do Brasil, 

sugerindo realocar R$1,4 milhão do BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para o BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP, que 

possui mesmo enquadramento, mas com uma performance superior. Em contato 

com o técnico João Ennes da Consultoria de Investimentos, ele considerou que o 

fundo BB Ativa Plus é um ativo que busca superar o CDI, por isso possui um risco 

mais elevado e que nem sempre tem superado o BB Alocação Ativa Retorno Total, 

alguns meses sim, outros não. No entanto, segundo o técnico, para proteção é um 

bom ativo, considerando que o resgate do recurso seria do BB Alocação Ativa 

Retorno Total. Quanto ao valor, o técnico de investimentos orientou que o valor 

fosse de no máximo 50% do que foi sugerido pelo Banco do Brasil. Os membros do 

Comitê, após avaliar o material e informações do fundo de investimento BB ATIVA 

PLUS FIC RENDA FIXA LP – CNPJ 44.345.473/0001-04, bem como o seu 

regulamento, e com base no parecer do técnico da consultoria de investimentos, 

definiram por RESGATAR R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do BB ALOCAÇÃO 

ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO a APLICAR no BB 

ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do 

Comitê de Investimentos deu a reunião por encerrada e a ata, após lida e impressa, 

será assinada por todos os presentes. Chapada, 09 de setembro de 2022. 
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