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Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 02 (dois) dias do mês de Março do ano de 2021,
ás 14:00 (quatorze) horas, conforme publicado. A reunião foi
aberta pela Senhora Ivonete Aparecida da Cruz, que, informou
que a orientação foi enviada no e-mail aos membros do
conselho, para conhecimento. O relatório elaborado pela
empresa Atuarial Consultoria Financeira, na pessoa do Atuário
Igor França, especialista em investimentos que presta serviço a
esta Autarquia. Estas 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. A reunião que tem por objetivo, bem
como da empresa de consultoria de analisar o desempenho e os
riscos das aplicações financeiras, evidenciando a análise
comportamental da mesma. Iniciada a analise do relatório
enviado no dia 25/02/2021 pela empresa Atuarial verificamos
que foi orientado para investirmos R$ 150.000,00 no BB
PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI (CNPJ:
13.322.205/0001‐35) e R$ 150.000,00 no BB
PREVIDENCIÁRIO IMA ‐ B 5 LP FIC FI (CNPJ:
03.543.447/0001‐03) no entanto após verificarmos os extratos
dos fundos de investimentos podemos constatar que a grande
maioria estão com resultados negativos inclusive os fundos
acima mencionados e indicados na Orientação de Investimento
001/2021. Assim após o entendimento deste comitê decide por
não realizar aplicações financeiras de imediato dos recursos
disponíveis aguardando assim o próximo relatório com as
devidas recomendações, tendo vista que os recursos
disponíveis para aporte financeiro estão aplicados no BB
Previd RF Fluxo (CNPJ: 13.077.415/0001-05) fundo este que
encontra-se nesta data com resultados positivos. Nada mais a
ser tratado, a reunião foi encerrada as 15:00 (quinze) horas com
a leitura da presente ata, que, após lida e estando em
conformidade, segue assinada pelos presentes.
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