Ata 11/2021
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na
Sala de Reuniões do PREVIJUÍ os membros do Comitê de Investimentos,
Adriana Karlinski, Caroline Pasche Hass, Denia Regina Copetti Riger, Everton
Fonseca Didolich, para reunião ordinária. Participaram também, a DiretoraPresidente, Sra. Clair Terezinha Bao e o Diretor Financeiro, Sr. Regis Alex
Mattioni. O fechamento da carteira de investimentos do mês de setembro de
2021 resultou em um patrimônio líquido de R$ 216.713.630,42 com
rentabilidade de R$ 919.817,48. Nesse momento, o Comitê de Investimentos
solicita que após explanação de assuntos gerais, os membros possam finalizar
a reunião, bem como a ata entre seus integrantes, para autonomia, para que os
assuntos se concentrem somente em questões relacionadas ao Comitê. O
presidente do Comitê menciona a necessidade de rever a questão da data das
reuniões, devido a ferramentas de análises pela consultoria, de dados
econômicos que são disponibilizados geralmente após a data da reunião,
sugerindo alteração para a terceira terça-feira do mês, alterando a lei vigente.
No mês de setembro, cenário econômico foi de crescimento do IPCA e a
inflação deve continuar pressionada. Alta da taxa básica de juros, passando a
Selic para 6,25% a.a., e existe tendência de aumento para 8,25% até final de
2021. As alterações das aplicações para títulos de IRFM1 e os CDI, no total de
R$ 12 milhões, aplicados como sugestão da última reunião, já tiveram
resultados favoráveis. Lembrando que os fundos de prazos mais longos são
fundos fechados, que não tem como fazer alterações. Em suma, a carteira
permanece protegida, sem grandes alterações. Após análise dos fundos BB
AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, bem como o BB AÇÕES
BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, pela empresa
Mosaico Consultoria (segue em anexo), o Comitê descarta a possibilidade de
aplicação, devido a Política de Investimentos elaborada para 2021, que não
permite alocação em fundos enquadrados no Artigo 9º- A, inciso III da
Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Porém, essa questão pode ser
discutida e incluída na elaboração da Política de Investimentos de 2022. Segue
em anexo também, resposta da empresa Mosaico Consultoria, referente a
explanação sobre a carteira do PREVIJUÍ, em reunião datada de 22.09.2021,

momento em que não estiveram presentes todos os membros do Comitê. Nos
próximos dias o Comitê fará solicitação de minuta da Política de Investimentos
de 2022, para a empresa Mosaico Consultoria de Investimentos. Fica prevista
uma reunião extraordinária, em data a ser agendada, para elaboração da
Política de Investimentos 2022. Sem mais nada a tratar, eu Denia Riger, lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes.

