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COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 012-2020
Ata da 12º Reunião do Comitê de investimento, realizada de
forma Ordinária em 23 (vinte e três) de outubro de 2020, ás
9:00 (nove) horas, conforme Cronograma. A reunião foi
conduzida pela Senhora Izolda Madella, que de posse do 9º
relatório mensal e do 3º relatório trimestral, já encaminhado
aos conselheiros, elaborado pela empresa de Consultoria
Financeira Atuarial, na pessoa do Atuário Igor França,
especialista em investimentos que presta serviço a esta
Autarquia. 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. Objetivando atender o Art. 3, V, da
Portaria MPS 519 , e também os riscos das operações e
aderência ao PAI/2020. Após as analises 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 era de R$
25.728.428,72 distribuídos em quinze fundos de investimentos,
com 84,5% dos recursos no Banco do Brasil e 15,5% na Caixa
Econômica Federal, sendo que 96,2% estão aplicados em renda
fixa, 1,7% em renda variável e 2,1% em investimento no
exterior. Prosseguindo com a análise verificamos que a
rentabilidade mensal da carteira de investimentos ficou em
-0,35%, não alcançando a meta atuarial para o mês de setembro
que era de 1,12%, na rentabilidade acumulada à carteira de
investimentos atingiu a marca de 2,72% enquanto o indicador
do mercado (CDI) obteve um acumulado de 2,27% a.a, a meta
atuarial acumulada para o mês de agosto era de 5,77%. Em
leitura da pagina 40 e 41 do referido relatório pudemos
constatar um breve relato sobre o mercado financeiro.
Conforme constatado no relatório 3º relatório trimestral, o
IPECAN não esta atingindo a meta atuarial, estando com uma
defasagem de (445.402,07) no último trimestre e um
acumulado de (682.776,55), causando principalmente pela
COVID-19 afetando o mercado financeiro. Seguindo as
recomendações para investimentos dos aportes financeiros
provenientes dos 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 deste comitê, e de acordo com as orientações e
analise dos fundos acima indicados decide por realizar
aplicação no valor de R$ 600.000,00 divididos em quatro
fundos de investimento sendo eles, BB FI AÇÕES‐BDR
NÍVEL I com o aporte no valor de R$ 300.000,00, BB
PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI com o aporte no valor de
R$ 100.000,00, BB PREVIDENCIÁRIORF IDKA 2 com o
aporte no valor de R$ 100.000,00 e BB PREVIDENCIÁRIO
RF IMA‐B TP com o aporte no valor de R$ 100.000,00. Em
continuação realizamos a leitura e analise da Orientação de
Investimento 005/2020 solicitada a empresa Atuarial
Consultoria onde a mesma nos orienta a realizar o aporte do
valor de R$ 436.294,94 no fundo FI CAIXA BOLSA
AMERICANA MULTIMERCADO LP, valor este proveniente
da liquidação do fundo FIC FI CAIXA CAPITAL
PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO,
então após a referida analise o comitê resolve por acatar a



orientação emitida e aplicar o valor acima mencionado no
fundo indicado. 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 a informações prestadas
pela equipe da Atuarial Consultoria. Nada mais a ser tratado, a
reunião foi encerrada as 11:00 horas com a leitura da presente
ata, que, após lida e estando em conformidade, segue assinada
pelos presentes.
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