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Ata nº 438 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV 
 
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, via remoto 
através da plataforma digital Google Meet, reuniram-se os membros do Conselho 
Deliberativo, Fernanda Beatriz da Silva, Gerson Luiz de Antoni, Henrique Lemos Medeiros, 
Lucas Gomes da Silva, e Verônica Pires, com a participação da empresa SMI Consultoria de 
Investimentos, representada pelo economista Gustavo Tuckmantel.O presidente do Conselho, 
apresentou os tópicos da pauta: 1.Leitura da ata da última reunião; 2. Apresentação e relatoria 
da Política de Investimentos (PI) de 2021. Após leitura e aprovação da Ata nº 437, o 
presidente do conselho passou a palavra ao senhor Gustavo que procedeu a apresentação da PI 
de 2021. Inicialmente foi apresentado o cenário econômico atual considerando o resultado das 
eleições dos Estados Unidos, os impactos da COVID-19, e as possíveis ameaças ao cenário 
fiscal para o próximo ano. A PI de 2021 não apresentou grandes alterações em relação a 
aprovada em 2020, mas destacou-se a alteração da taxa de juros para 5,44%, em 
conformidade com a Resolução nº 3.922/2010. Além disso os percentuais definidos como 
limites para alocação de recursos foram alterados para 65% no segmento de renda fixa; 28,5% 
no segmento de renda variável e investimentos estruturados; 6,5% no segmento de 
investimentos no exterior. Não havendo dúvida por parte dos conselheiros, o presidente 
agradece a participação da SMI Consultoria e despede-se do convidado. Na sequência a 
conselheira Verônica Pires apresentou a relatoria da PI de 2021, observando os pontos já 
esclarecidos na apresentação da consultoria referentes à meta de rentabilidade, modelo de 
gestão, vedações, gestão de risco e limites para alocação dos recursos. A relatora votou 
favorável a PI de 2021 e os demais conselheiros acompanharam o voto. Nada mais havendo a 
tratar, digitou-se a presente Ata que vai por mim, Henrique Lemos Medeiros, e pelos demais 
conselheiros assinada e posteriormente publicada na páginado CANOASPREV na internet. 

 
 

 
 


