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COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 007-2020

Ata da Sétima Reunião do Comitê de Investimento, realizada
de forma ordinária aos 29 (vinte e nove ) dias do mês de Junho
do ano de 2020, ás 9:00 (nove) horas na sede do IPECAN. A
reunião foi aberta pela Senhora Izolda Madella, que, informou
que os relatórios foram enviados no e-mail aos membros do
conselho, para conhecimento. O relatório elaborado pela
empresa Atuarial Consultoria Financeira, na pessoa do Atuário
Igor França, especialista em investimentos que presta serviço a
esta Autarquia. Estas análises são feitas nas carteiras e
aplicações deste RPPS, com o objetivo de atender a resolução
CMN 3.922/2010 alterada pela Resolução CMN 4.604/2017,
bem como o Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 que
exige a elaboração dos Relatórios Mensais, Semestrais e Anual
para acompanhamento do desempenho das aplicações
financeiras deste RPPS. Estavam reunidos para continuação
das análises e orientações contidas no relatório mensal de maio,
que apontou desenquadramento de um fundo sendo o BB
PREVIDENCIARIO IMA B 5. Foi informado que conforme
definido na reunião extraordinária do dia 22/06/2020, as
realocações já haviam sido realizadas a fim de obter o
enquadramento igual ou inferior a 20% em cada fundo,
conforme definido na PAI. Na sequencia, foi informado que o
IPECAN esta realizando o Credenciamento dos Fundos, norma
esta realizada todos os anos. Foi informado que para conclusão
estão sendo aguardados algumas informações da Caixa
Econômica, que em breve será realizada uma convocação para
apreciação do Credenciamento. Na sequência, foi abordado o
Credenciamento de novos fundos do Banco do Brasil, enviados
nos e-mail para ciência. Foi relatado que as informações foram
encaminhadas ao Consultor Financeiro que realizou a análise
emitiu as análises de Investimentos nº015/2020 que trata do
fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
FIC FI e a análise de investimento 016/2020 que se refere ao
fundo BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
ALOCAÇAO FI. Após análise foi verificado que somente um
dos fundos apresenta informações suficientes para a realização
de investimentos. Os membros fizeram a análise das
informações encaminhadas pelo Banco do Brasil e também das
orientações emitidas pelo consultor. Assim, após discussão das
informações os membros do comitê solicitaram que fosse
providenciado o credenciamento do Fundo que apresentou as
informações para realização dos Investimentos sendo: BB
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ.
35.292.588/0001-89. Assim, ficou definido que os aportes
recebidos e as reservas que estão no fundo BB Fluxo, serão
destinados para investimentos neste novo fundo. Nada mais a
ser tratado, a reunião foi encerrada as 11:30 horas com a leitura
da presente ata, que, após lida e estando em conformidade,
segue assinada pelos presentes.
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