
ATA 017-2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

Aos  dez  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 gerente de
negócios Otávio Freitas do Banco do Brasil para participar do momento inicial da reunião a
fim  de  passar  ao  Comitê  as  visões  de  mercado  do  banco,  em vista  da  instabilidade
causada pela pandemia de coronavírus e outros fatores, e as perspectivas para setembro
e  outubro/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.
Recomendou 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.
Dos valores de repasse do INSS referentes ao Comprev, decidiu-se resgatar R$ 500 mil
para fins de compor os valores a repassar para Prefeitura em 20/09. Decidiu-se também
resgatar do fundo BB PREVID IMA GERAL EX, CNPJ 14.964.240/0001-10, no valor de R$
1,5 mi e aplicação nos fundos BB AÇÕES QUANTITATIVO, CNPJ 07.882.792/0001-14, no
valor de R$ 1 mi e BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, CNPJ 36.178.569/0001-99, no valor
de R$ 500 mil.  A próxima reunião do Comitê será dia 23/09, 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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