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Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento realizada
em 10(dez) de julho de 2020, ás oito horas, na sede do Instituto de
Previdência Social de Campo Novo de Rondônia. A reunião
convocada de forma extraordinária, foi conduzida pela senhora Izolda
Madella, Superintendente do IPECAN e também Presidente do
Comitê de Investimento que, com a palavra passou os informes aos
presentes. Iniciou os trabalhos dizendo que estavam ali reunidos de
forma extraordinária para tratar única e exclusivamente do
Credenciamento das Instituições Financeiras, conforme Edital de
Convocação 007/2020 de 07 de julho de 2020. Disse que este
procedimento é realizado de forma anual, conforme disposto na
Portaria MPS 519 de 2011. Justificou a morosidade, devido à demora
dos Bancos mandarem a documentação de forma completa, conforme
disposto no Edital. Outo motivo foi o decreto municipal que suspendia
as reuniões. A presidente do Comitê falou sobre o processo de
Credenciamento das Instituições Financeiras que possuem recursos
deste RPPS e das Instituições que demonstrem interesse em receber
recursos em forma de investimento.Mostrou o Processo
Administrativo 005/2020 e o Edital de Credenciamento 006/2020 que
trata do Credenciamento das Instituições Financeiras, Administradoras
e Gestoras de Fundos de Investimentos e que possuam autorização
para atuação perante a CMN e CVM. Foi informado que somente o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal encaminharam os
documentos para a realização do Credenciamento. Foi informado pela
Superintendente que o Banco Bradesco, através de seus colaboradores
entraram em contato, no entanto não encaminharam os documentos
necessários para o referido credenciamento. Assim, sob as orientação
dos colaboradores da Atuarial Consultoria, que presta serviço de
Consultoria Financeira para este RPPS sob a razão social de I.F.
CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI, CNPJ:10.541.510/0001-
20,com responsabilidade Técnica do Senhor IGOR FRANÇA
GARCIA, CPF. Nº 013.475.576-60, com os devidos registros na CVM
desde 11/03/2010, conforme consulta realizada, estando a empresa
apta e aprovada como Prestador de serviços de Consultoria de
Investimentos, pois cumpre os requisitos para o desempenho de
Consultoria Financeira. Após este momento foi passado para análise
de Credenciamento das Instituições Financeiras denominada de
Análise de Cadastramento de Distribuidor. A primeira análise sob
nº001/2020 foi realizado para o Banco do Brasil S.A. Foi realizada a
análise dos documentos solicitados no Item 3 do Edital 006/2020 e
também o vasto histórico da Instituição Financeira, sendo uma
instituição com mais de 200 anos de existência , atuação em 99,8 %
dos municípios brasileiros com atuação em mais de 20 países. Foi
verificado que a Instituição possui regularidade fiscal. Após esta
análise constata-se que esta Instituição Financeira encontra-se apta a
continuar Credenciada junto a este RPPS. Seguindo as análises foi
passado para a Análise de Cadastramento de Distribuidor 002/2020
sendo da Caixa Econômica Federal. Após a minuciosa análise foi
verificado que a Caixa, fundada em 1861, é o terceiro maior Banco em
ativos no mercado brasileiro e é integralmente controlada pelo
governo brasileiro. Na sequencia foi realizado as Análises do Gestor
ou Administrador dos Fundos em atendimento ao Previsto no Art.
15, § 2º, I, da resolução CMN nº 3922/2010. O Banco do Brasil
apresentou o Credenciamento da BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM S.A. Inscrita no CNPJ. 30.822.936/0001-69, FUNDADA EM
15/05/1986 , com as devidas certidões de regularidades fiscais.
Verificamos se tratar de uma Instituição sólida com vasta credibilidade
no mercado financeiro além de vasta experiência na gestão de
investimentos. Foi verificado que esta Instituição apresentou mais de
30(trinta) fundos possíveis de realizar investimentos. Com base nestas
informações disponíveis e que atendem as necessidades desta
Autarquia, fica a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.



credenciada como Gestor e Administrador dos Recursos do Ipecan
que estão no Banco do Brasil, Agencia 8291-0.Na sequencia foi
realizada a análise do Gestor de Recursos da Caixa Econômica sendo
apresentado a própria Caixa Econômica, CNPJ. 00.360.305/0001-
04.Instituição que atua no mercado desde 1861 como gestora e
administradora de seus fundos. Disponibiliza mais de 30(trinta)
fundos que podem receber alocações de Institutos. É uma Instituição
sólida e bem conceituada no mercado financeiro, com classificação de
risco “AA”. Possui vasta experiência na gestão e Administração de
Investimentos, gerindo representativos valores que ultrapassam R$ 1,3
trilhões de recursos de terceiros. Assim, nada foi apreciado que
desabone esta Instituição como Administradora e Gestora dos recursos
aplicados na Caixa Econômica Federal. Assim, foram apreciados por
este Comitê com o auxilio da ATUARIAL CONSULTORIA os
documentos apresentados pelas Instituições financeiras e pelos
gestores do recursos que atendem o constante no Edital 006/2020 e as
normativas do Ministério da Previdência em especial a Portaria nº 519
de 2011 e Resolução da CMN nº 3922/2010. Assim, foi concluída a
análise documental das Instituições Financeiras, das Gestoras dos
Fundos e também dos fundos disponibilizadas pelas únicas
Instituições que encaminharam a documentação até a presenta data
sendo Caixa Econômica e Banco do Brasil. Ficou comprovado que
nesta data nada consta que desabone a ilibada conduta no mercado
financeiro em desfavor da Caixa Econômica Federal, CNPJ:
00.360.305/0001-04 que atua como gestor/administrador de seus
fundos e do Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000.0001-91 que possui
como administrador/gestor dos fundo a BB Gestão de Recursos
DTVM S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69. Assim, ficara a Cargo do
IPECAN a publicidade do Termo de Analise e Credenciamento. Os
documentos analisados para realização deste Credenciamento estão
disponíveis aos interessados na sede do IPECAN, anexos ao Processo
005/2020. Este credenciamento possui validade de 12(doze) meses,
podendo no entanto o Instituto, através de seu comitê realizar
credenciamento de novos fundos a qualquer tempo. Assim, será
emitido por este Comitê os Certificados de Credenciamentos para as
Instituições Financeiras e também o Certificado de Credenciamento
dos Fundos de Investimentos, respectivamente 001/2020 a BB Gestão
de Recursos DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69 e Certificado
002/2020 para a Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-
04.Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada ás 17h30min, com
a leitura desta ata.A presente ata segue assinada pelos membros do
comitê de Investimento. Izolda Madella- Presidente do Comitê de
Investimento. Certificação: CGRPPS ; Gilmario Silva de Goes- Gestor
de Investimentos.Certificação-CPA-10. Danilo Santos da Costa ,
Membro do Comitê -Certificação CPA-10
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