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Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de
2021, ás 08h30min (oito horas e trinta min), conforme
Cronograma. A reunião foi aberta pelo Senhor Rafael Augusto
Soares da Cunha, que, informou que os relatórios foram
enviados no e-mail aos membros do comitê, 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 é de analisar o desempenho e
os riscos das aplicações financeiras, evidenciando a análise
comportamental da mesma. Após análise dos extratos dos
fundos de investimentos podemos constatar que as grandes
maiorias estão com resultados negativos. Na análise do
relatório do mês de março notamos que a rentabilidade da
carteira de investimento apresentou rendimentos positivos no
valor de R$ 73.823,12 (setenta e três mil oitocentos e vinte e
três reais e doze centavos). No entanto ainda não foi suficiente
para cobrir a meta do mês e nem a acumulada, porém aparenta
ser um bom sinal de que o mercado financeiro poderá
responder de forma positiva, no entanto não houve
recomendações por parte da empresa de consultoria para novos
investimentos ou alocações. No decorrer do mês de abril o
gerente de relacionamentos do Banco do Brasil Sr. Pedro
Prestes enviou ao Instituto algumas recomendações de
aplicações para diversificações dos investimentos, o Sr. Rafael
Augusto encaminhou os relatórios a empresa de consultoria
para analise técnico, no entanto não obtivemos retorno até o
momento. Sendo assim após o entendimento deste comitê
decide por não realizar aplicações financeiras de imediato dos
recursos disponíveis, levando em consideração que não houve
recomendações por parte da Atuarial, ficando assim acordado
em aguardarmos o próximo relatório mensal de investimento
ou uma nova recomendação da empresa Atuarial, 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 se encontra nesta data com resultados positivos.
Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada as 10h30min
(dez horas e trinta min) com a leitura da presente ata, que, após
lida e estando em conformidade, segue assinada pelos
presentes.
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