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ATA 010-2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata da Décima reunião, realizada de forma extraordinária, aos
quatro dias do mês de setembro do ano de 2020, ás 10 (dez)
horas, na sede do IPECAN, conforme edital de convocação
011-2020. A reunião foi aberta e conduzida pela presidente do
Comitê a Senhora Izolda Madella. Com a palavra informou que
na data de 02 de setembro foi realizado pelo Conselho
Deliberativo uma reunião Ordinária conforme Ata 006-2020
daquele conselho. A presidente solicitou que o Secretario
realizasse a leitura da mesma. Após conhecimento do teor foi
verificado que o Conselho Deliberativo aprovou a Alteração da
Politica de Investimento, em especial o contido nas páginas
64,186 e 191 alterando e incluindo a estratégia alvo de
investimento em decorrência do surgimento de novas
oportunidades de investimentos e desta forma realizar a
readequação da carteira de Investimentos do IPECAN.
Conforme relatado estas mudanças de estratégias ocorreram
após a aprovação da PAI em 04/12/2019, assim foram alterados
e incluídos os percentuais de Estratégia Alvo de Investimentos
nos seguintes seguimentos: 1º-FUNDOS REFERENCIADOS
100% EM TÍTULOS PÚBLICOS (art. 7º,I,b) e 2º-FUNDO DE
AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º A, III). Assim, além da
aprovação foi verificado que o Conselho Deliberativo aprovou
que fosse realizado o investimento de R$
500.000,00(quinhentos mil reais) em Renda Variável no fundo
BB FI AÇÕES –BDR NÍVEL I- CNPJ: 21.470.644/0001-13.
Desta forma o Comitê de Investimento conclui a análise do
Fundo que possui as seguintes características: BB FI AÇOES –
BDR NÍVEL I- CNPJ:21.470.644/0001-3, que possui como
administrador e Gestor a BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM s.a. e Custodiante o BANCO DO BRASIL S.A. É um
fundo de ações com renda variável, avaliado pelo índice
BDRX, que possui como público alvo os RPPS. O fundo teve
suas atividades iniciadas em 22/01/2015, com uma taxa de
administração de 1% a.a. com aplicação mínima inicial de R$
200,00. O resgate ocorre em D+4 (ocorre em quatro dias úteis
após a solicitação). Este fundo não exige taxas para entrada ou
saída. E um fundo que possui enquadramento legal para que
possa ser investido sendo: Fundo de Ações-BDR Nível I, Art.
9º A, III (10%). A composição da Carteira demonstra que o
fundo é composto por ativos no exterior (69,83%), por
operações compromissadas de Títulos Públicos (8,40 %) e por
um Mix de 22% de ISHARES S&P que são títulos públicos,
títulos privados e cotas de fundos de investimento. A
rentabilidade dos últimos doze meses foi de 50,48%. O risco de
Mercado deste fundo é considerada 5 ou seja, Muito Alto.
Desta forma e de acordo com o Conselho deliberativo fica
aprovado por este comitê e 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, e ficaram
anexos ao Processo 005/2020. Este credenciamento possui
validade de 12(doze) meses, podendo o Instituto, através de seu
comitê realizar credenciamento de novos fundos a qualquer
tempo. Fica autorizado que o Instituto realize o investimento de
R$ 500.000,00(Quinhentos mil reais) para o fundo credenciado
nesta data. Na sequência, os membros do comitê verificaram o
extrato e os valores recebidos como aportes no decorrer do mês
anterior. Seguindo as orientações ficou definido que seriam
realizadas as aplicações conforme segue R$
250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para o fundo
denominado moderado IDKA 2,CNPJ:13.322.205/0001-35 e
R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) em índices



arrojados sendo definido o IRF-M, CNPJ: 07.111.384/0001-69.
Os valores devem ser provenientes dos aportes recebidos no
decorrer do mês de agosto que estão disponíveis na Conta
9212-6, no fundo denominado BB PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA FLUXO, CNPJ: 13.077.415/0001-05. Foi
informada que o Senhor Gilmário Silva de Góes ficará afastado
de sua função neste comitê em decorrência do afastamento para
pleito eleitoral. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada
ás 11:30 horas com a leitura desta ata que segue assinada pelos
membros presentes deste comitê.
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