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Ata da Nona Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano
de 2020, ás 9:00 (nove) horas, na sede do IPECAN, conforme
Cronograma. A reunião foi aberta pela Senhora Izolda Madella.
Com a palavra informou que o 7º relatório mensal elaborado
pela Atuarial Consultoria na responsabilidade do Senhor Igor
França foi encaminhado no e-mail aos membros deste comitê
para prévio estudo. As 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. Nosso objetivo, bem como da empresa
de consultoria é de analisar o desempenho e os riscos das
aplicações financeiras, evidenciando a análise comportamental
da mesma. Conforme verificado nos relatórios as aplicações se
mantiveram nas mesmas instituições financeiras sendo elas
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O total de
recursos disponíveis em 31/07/2020 era de R$ 25.052.696,92
distribuídos em quatorze fundos de investimentos, com 84,1%
dos recursos no Banco do Brasil e 15,9% 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
1,62%, alcançando assim a meta atuarial para o mês de
Julho/2020 que era de 0,84%. Na rentabilidade acumulada à
carteira de investimentos atingiu a marca de 3,42% enquanto o
indicador do mercado (CDI) obteve um acumulado de
1,95%a.a, a meta atuarial acumulada para o mês de Julho era
de 3,85%. Em leitura da pagina 40 e 41 do referido relatório
pudemos constatar um breve relato sobre o mercado financeiro,
também verificamos as recomendações para aportes financeiros
de recursos de repasses, onde o mesmo nos orienta que os
recursos disponíveis sejam aplicados essencialmente nos
fundos, moderados para arrojados IMA-B5 e/ou IDKA2 e
arrojados IRF-M, IMA - B e/ou Renda Variável. Assim após
o entendimento este comitê, de acordo com as orientações do
relatório decide manter neste momento as aplicações como se
apresentam e após regularização documental será realizado o
investimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em
Renda Variável. Este investimento se aprovado pelo Conselho
Deliberativo será realizado no fundo o BB FI AÇÕES–BDR
NIVEL I, conforme Orientações constantes na Análise de
Investimentos 029-2020 da Atuarial. A decisão de realizar esta
nova diversificação visa o retorno que pode ser apresentado ao
longo do tempo, pois trata-se de um fundo que tem apresentado
melhor rentabilidade do que os índices conservadores e
moderados. Por ser um fundo que possui características BDRs(
Recibos de Ações Estrangeiras), este índice sofre influencia
direta da cotação do dólar, sendo assim mais uma opção para
diversificação e Proteção da Carteira de investimentos do
IPECAN. Assim, os aportes recebidos no decorrer deste mês
ficaram aplicados no fundo BB Fluxo até a aprovação deste
novo investimento e das Alterações na PAI pelo o Conselho
Deliberativo. Fica sob a responsabilidade do Instituto o
credenciamento do novo fundo sendo o BB FI AÇÕES–BDR
NIVEL I. Para realização da tomada de decisões constantes
desta ata, foram levadas em consideração o atual cenário
econômico, relatórios encaminhados pela Atuarial, as
orientações encaminhadas via e-mail e a na análise de



investimentos 029/2020 e também a informações prestadas
pela equipe da Atuarial Consultoria. 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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