
ATA 010-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 24 DE MAIO DE 2021 

Aos  vinte  e  quatro  dias  de  maio  de  2021,  pelo  aplicativo  Google  Meet,  seguindo  as
recomendações de  isolamento  em virtude  da pandemia  de  coronavírus,  às  14  horas,
participaram:  Paulo  Grassioli  Schreinert  e  Carlos  Eduardo  Figueredo  de  Quadros
(membros  do  Comitê  de  Investimentos)  e  Everson  Oliveira  de  Lima  (Gestor  de
Investimentos). Ana Danielle Santana Cavalheiro (membra do Comitê de Investimentos -
em falta  justificada).  A reunião tinha  como pauta  rever  as perspectivas  de mercado  e
verificar as possíveis alocações de recursos. O Gestor de Investimentos convidou o sr.
João  Ennes  da  consultoria  Referência  Gestão  e  Risco,  para  participar  do  primeiro
momento da reunião e passar a sua visão de mercado e recomendações. O consultor não
pode participar  mais enviou seu relatório mensal  sobre  nossa carteira. No relatório de
conjuntura  econômica-financeira  constam:  o  quadro  de  rentabilidades  do  mês  e
acumulada, e seus gráficos, o quadro de enquadramento conforme a Portaria 3922/2010 e
suas  alterações,  o  quadro  de  composição  da  carteira  de  investimentos,  o  quadro  de
composição por segmento, e seu gráfico, a tabela de risco e valores alocados, e seus
gráficos, o gráfico de evolução patrimonial, o gráfico por instituição financeira, o gráfico por
renda fixa  e  variável,  o  resumo de mercado X carteira  de  investimentos,  e  a  lista  de
recomendações da consultoria, que foi lido durante a reunião. Não foi possível concretizar
a operação de resgatar do fundo  BB PREVID RF IRF-M1, CNPJ  11.328.882/0001-35, o
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) e aplicar no fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ 28.578.897/0001-54, e no fundo BB AÇÕES ESG
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, CNPJ 21.470.644/0001-13, o
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão), respectivamente, mais especificamente no fundo
ESG ETF, conforme decidido na última reunião do dia 14/05, em virtude que o Instituto não
está como investidor qualificado pela falta de CRP válida, logo o Gestor de Investimentos,
decidiu pela aplicação do valor total  resgatado no fundo BB AÇÕES ESG FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.  Decidiu-se aplicar 1 mi no fundo CAIXA FI
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado a conta 5700-6.
A próxima reunião do Comitê  será dia 15/06,  conforme cronograma de reuniões.  Sem
outras decisões. Assim, finalizaram-se os pontos deliberados nessa reunião, narrados por
mim,  Everson Oliveira de Lima, e que não foram firmados pelos demais presentes, em
virtude do modelo virtual de reunião. 
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