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ATA 008-2020
Ata da Oitava Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Julho do ano de
2020, ás 09(nove) horas, conforme Cronograma. A reunião foi
aberta pela Senhora Izolda Madella, que informou que estavam
reunidos para análise e discussão do relatório mensal,
trimestral e semestral referentes a gestão de investimentos. Os
relatórios já encaminhados aos membros deste comitê via e-
mail demonstram o cenário ocorrido até 30/06/2020. Os
relatórios elaborados pela empresa Atuarial Consultoria
Financeira demonstram uma análise das carteiras de aplicações
deste RPPS. Dentre os objetivos estão os 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,
Trimestrais, Semestrais e Anual para acompanhamento do
desempenho das aplicações financeiras deste RPPS. Nosso
objetivo, bem como da empresa de Consultoria é de analisar o
desempenho e os riscos das aplicações financeiras,
evidenciando a análise comportamental dos investimentos
deste RPPS. Iniciada a analise dos relatórios verificamos que as
aplicações se mantiveram nas mesmas instituições financeiras
sendo elas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O total
de recursos disponíveis em 30/06/2020 era de R$
24.028.217,62 distribuídos em treze fundos de investimentos,
com 83,5% dos recursos no Banco do Brasil e 16,5% na Caixa
Econômica Federal, sendo que 98,2% estão aplicados em renda
fixa e 1,8% em renda variável. Prosseguindo com a análise
verificamos que a rentabilidade mensal da carteira de
investimentos ficou em 1,15%, alcançando assim a meta
atuarial para o mês de junho que era de 0,74%. A rentabilidade
acumulada à carteira de investimentos atingiu a marca de
1,77% enquanto o indicador do mercado (CDI) obteve um
acumulado de 1,75%a.a, enquanto a meta atuarial acumulada
do período foi de 2,99%, tendo ficado no 1º semestre abaixo da
expectativa. Ao analisar o cenário econômico do 1º semestre,
observamos que dos 13(treze) fundos que o IPECAN possui
investimentos, 03(três) apresentaram rentabilidade negativa no
1º semestre sendo IMA B;IMA B5+ IMA B-TITULOS
PÚBLICOS. Diante deste cenário, a Carteira de Investimento
do IPECAN atingiu a rentabilidade de 1,77% no período,
enquanto a Meta Atuarial estipulada era de 2,99%, estando
abaixo da expectativa de retorno estipulada na PAI/2020. No
primeiro semestre, os investimentos deste RPPS estavam com
perfil voltados para fundos Arrojados com tendência
conservadora que buscam rentabilidades acima da inflação mas
que em alguns momentos podem apresentar rentabilidades
negativas agravados por situações atípicas como a Pandemia
causada pelo COVID -19, conforme o ocorrido no 1º semestre
de 2020. Conforme descrito nos relatórios e considerando a
redução dos casos de COVID nos países da Europa, Estados
Unidos e China, temos boas expectativas de melhora na
economia dos países desenvolvidos. Para o Brasil que é um
país emergente o 2º semestre ainda demonstra incertezas em
um menor patamar do ocorrido no 1º semestre. A redução da
Taxa SELIC para 2,25% a.a. desfavorece os investimentos
conservadores, no entanto recuperou o IBOVESPA. Assim,
diante deste cenário foram sugeridos que para o 2º semestre o
IPECAN diversifique as Carteiras apostando em Fundos de
investimentos atrelados aos índices BDR que representam
recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na B3
(Bolsa de Valores Americanas). Considerando as características



da BDR, os índices sofrem influência direta da cotação do
dólar que leva a acreditar que a melhor forma de melhorar as
rentabilidades e diminuir os prejuízos é a diversificação dos
investimentos em renda variável e em renda fixa com alocação
em índices moderados como o IMA-B5 e/ou IDKA2 e
arrojados IRF-M, IMA - B e/ou Renda Variável. Buscando
maior diversificação o Instituto realizou o processo de
Credenciamento sob nº 005/2020, contendo a atualização do
Credenciamento das Instituições Financeiras e também dos
fundos de investimentos. Foi informado que conforme descrito
na Ata 007/2020 deste Conselho havia sido realizado o
credenciamento do Fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO
ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89.
Este fundo é do Banco do Brasil, com perfil moderado,
conforme a Análise da empresa de Consultoria emitida em
23/06/2020, não possui prazo de carência, com risco de
mercado médio e resgate em D + 3, com aporte inicial de R$
10.000,00(dez mil reais). Conforme descrito na analise
015/2020. Após entendimento e com o intuito de diversificar os
investimentos o comitê resolve por investir R$ 700.000,00
disponíveis no fundo BB Fluxo referente aos aportes recebidos
nos meses de Junho e Julho de 2020 no fundo BB PREV RF
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL. Quando a
instrução para investimento em fundos de renda variável, os
membros deste comitê decidem por aguardar novas orientações
da empresa de consultoria para posterior investimento. Para
realização da tomada de decisões constantes desta ata, foram
levadas em consideração o relatórios encaminhados pela
Atuarial, as orientações encaminhadas via e-mail e também o
atual cenário econômico. Nada mais a ser tratado, a reunião foi
encerrada as 13 horas com a leitura da presente ata, que, após
lida e estando em conformidade, segue assinada pelos
presentes.
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