
ATA 009-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 14 DE MAIO DE 2021 

Aos  quatorze  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  os
gerentes  de  negócios  Otávio  Freitas  do  Banco  do  Brasil  e  Marcelo  Raupp  da  Caixa
Econômica  Federal  para participar  do momento  inicial  da reunião a  fim de passar  ao
Comitê  as  visões  de  mercado  dos  bancos,  em  vista  da  instabilidade  causada  pela
pandemia de coronavírus e outros fatores,  e as perspectivas para maio e junho/2021.
Sobre o atendimento do Banrisul, ainda não recebemos definição de quem irá nos dar
suporte quanto às aplicações. O gerente de negócios da Caixa, não pode participar da
reunião. No primeiro momento foi colocada a visão do Banco do Brasil sobre mercado
interno e externo, as perspectivas econômicas, os fundos novos e as sugestões do banco
e do gerente. Ele deixou seu relatório de análise via e-mail. Recomendaram também que
os investimentos em ações fossem feitos com cautela e em partes, com o que o instituto
fosse recebendo de receita e caso fosse necessária a redução em algum fundo, a devida
sugestão. Satisfeitos,  o  gerente  retirou-se  da  reunião.  No  dia  04/05  o  Comitê  de
Investimentos se reuniu virtualmente a fim de analisar e aprovar a minuta de alteração da
Política  de  Investimentos  2021.  Foram  aprovadas  por  unanimidade  as  seguintes
alterações: nos limites de investimentos de renda fixa, variável e investimentos no exterior:
Redução  no  limite  alvo FI  Renda Fixa  "Referenciado"  -  Art.  7º,III,  a  de 4% para  2%;
Aumentar no limite alvo do enquadramento Art. 8º, II, "a" de 6% para 8% e na estratégia
no limite superior de 8% para 20%; Redução no limite alvo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
de 76,50% para 74%; Abrir o limite alvo no Art. 9º, A, I; de 0% para 0,50%; Abrir no limite
alvo Art.  9º,  A,  II  de 0% para 2%; Aumentar os limites superiores no Investimento  no
Exterior Art. 9º, A, II  e Fundo Ações BDR Nível 1 e Art. 9º, A, III de 5% para 10%. As
alterações  foram  aprovadas  por  unanimidade  com exceção  da  Ana  Danielle  Santana
Cavalheiro  (membra  do  Comitê  de  Investimentos  -  em  falta  justificada).  A minuta  foi
encaminhada no mesmo dia ao Conselho Administrativo que no dia 05/05 reuniu-se  para
análise  e  aprovação.  Após  será  elaborada  a  retificação  da  DPIN2021.  Os  valores  de
repasse do INSS referentes ao Comprev não foram recebidos esse mês, talvez pela falta
de uma CRP válida, o que já foi apresentado para Presidência. Decidiu-se 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;  Às 15:30 iniciou-se reunião com o Sicredi
com Luis Otávio (Gerente Pessoa Física), Karina (Gerente de Investimentos Porto Alegre),
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Ankize  (Analista  de  Investimentos  Asset)  e  Ademir  da  Coordenação  Regional.  Foi
apresentada a história do Sicredi, seus prêmios e classificação junto ao Banco Central,
além de seus fundos e destaques de investimentos. O sr. Ankize também apresentou seus
estudos  comparativos  de  fundos  da  nossa  carteira  com  os  fundos  oferecidos  pela
instituição.  Foram  orientados  a  fazer  o  credenciamento  junto  ao  IPREV.  Também
participaram, como ouvintes, deste momento os srs. Otávio Freitas do Banco do Brasil e
João Ennes da nossa consultoria de investimentos Referência Gestão e Risco. A próxima
reunião  do  Comitê  será  dia  24/05,  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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