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Aos  vinte  e  dois  dias  de  julho  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. Participou dessa primeira parte  o membro do
Controle  Interno  Claúdio  Omar  Pereira  da  Silva  e  a  nossa  presidenta  Maria  Eliza
Canabarro  da  Silva.  Foram  esclarecidas  as  questões  de  investimentos  em imóveis  e
aplicações  em  bancos  privados.  A  legislação  atual  proíbe  a  aplicação  em  imóveis,
permitindo aplicações em fundos de investimentos imobiliários, conforme aprovação prévia
pela Política de Investimentos anual. Sobre a aplicação em bancos privados, apesar de
existir  lista  exaustiva  de  bancos  privados  autorizados  a  captar  recursos  dos  RPPS
(Resolução  CMN nº  4.695/2018)  não  são  todos  que  estão  liberados  pelo  Tribunal  de
Contas  do  ERS,  salvo  melhor  juízo,  conforme  relata  o  consultor  João  Ennes  da
Referência.  Decidiu-se  solicitar  análise  da  consultoria  dos  fundos  Bradesco  FIC  FIA
Crescimento,  CNPJ  34.123.534/0001-27,  Bradesco  H  FIRF  LP  NILO,  CNPJ
15.259.071/0001-80, Caixa FIA Seguridade, CNPJ 30.068.049/0001-47 e Caixa FIC Brasil
renda fixa ativa LP, 35.536.532/0001-22, para estudo e possível alocação, se for decisão
do Comitê. Na sequência tivemos a abertura da reunião com as equipes do Bradesco
onde foram expostas suas visões de mercado interno e externo bem como as indicações
de  produto.  A apresentação  ficou  a  cargo  de  Renata  Ayumi  Muranaka,  mas  estavam
participando  também: Valéria  Menegazzo,  Fernando Providelli,  Filipe  Assunção,  Renan
Rodrigues  e  Maria  das  Graças,  todos  do  Bradesco.  Participaram  também:  a  nossa
presidenta Maria Eliza Canabarro da Silva, o membro do Controle Interno Claúdio Omar
Pereira da Silva e o Consultor da Referência João Ennes.  A próxima reunião do Comitê
será  dia  17/08,  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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