
ATA 018-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 

Aos vinte e três dias de setembro 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).  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  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. Decidiu-se resgatar do fundo BB PREVID RF
RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89, o valor de R$ 3 mi e aplicar no fundo BB
PREVID RF PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49. Decidiu-se aplicar do saldo em DI na
CEF o valor de R$ 1,5 mi no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ
03.737.206/0001-97,  vinculado a  conta  5700-6. A próxima reunião do Comitê será dia
14/10, conforme cronograma de reuniões. Sem outras decisões. Assim, finalizaram-se os
pontos deliberados nessa reunião, narrados por mim, Everson Oliveira de Lima, e firmados
pelos presentes, conforme assinatura.
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