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COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 006-2021
Ata da Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio do ano de
2021, ás 8h30min, conforme Cronograma. A reunião foi aberta
pelo Senhor Rafael Augusto, que, informou que o relatório
mensal foi enviado no e-mail aos membros do Conselho. O
mesmo, 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. 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. Iniciada a
analise 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$ 30.844.955,63 distribuídos em
dezesseis fundos de investimentos, com 84,5% dos recursos no
Banco do Brasil e 15,5% na Caixa Econômica Federal, sendo
que 91,8% estão aplicados em renda fixa, 3,6% em renda
variável e 4,6% em investimento no exterior. Prosseguindo
com analise verificamos que a rentabilidade mensal da carteira
de investimentos ficou em 0,84%, alcançando assim a meta
atuarial para o mês de abril que era de 0,75%, já na
rentabilidade acumulada à carteira de investimentos atingiu a
marca de 0,59% enquanto o indicador do mercado (CDI)
obteve um acumulado de 0,69%a.a, a meta atuarial acumulada
para o mês de abril era de 4,18%. Em leitura da pagina 44 e 45
do referido relatório podemos constatar um breve relato sobre o
mercado financeiro, também verificamos que não houve
recomendações para aportes financeiros de recursos de
repasses, no entanto no dia 25/05/2021 a empresa Atuarial em
nome do atuário o Sr. Igor França emitiu uma orientação de
investimento denominada 002/2021 indicando três fundos para
investimento e diversificação da carteira do RPPS, são eles
BBAÇÕESSMALLCAPSFICFI(CNPJ:05.100.221/0001‐55),
BBAÇÕESPETROBRASIFI(CNPJ:30.518.554/0001‐46) e
BBAÇÕESSETORFINANCEIROFICFI(CNPJ:08.973.948/0001‐
35). Assim após análise dos referidos fundos este comitê
decide acatar a recomendação e realizar o credenciamento dos
fundos, e após o credenciamento proceder com o resgate no
valor de R$ 277.605,00 do fundo
BBPREVIDENCIÁRIORFFLUXOFICFI(CNPJ:13.077.415/0001‐
05) e transferir R$ 92.535,00 para o fundo
BBAÇÕESSMALLCAPSFICFI(CNPJ:05.100.221/0001‐55),
R$ 92.535,00 para o fundo
BBAÇÕESPETROBRASIFI(CNPJ:30.518.554/0001‐46) e R$
92.535,00 para o fundo
BBAÇÕESSETORFINANCEIROFICFI(CNPJ:08.973.948/0001‐
35) totalizando assim o valor resgatado. Na sequencia, foi
informado que o IPECAN esta realizando o Credenciamento
dos Fundos, norma esta realizada todos os anos. Foi informado
que para conclusão estão sendo aguardados algumas
informações, que em breve será realizada uma convocação para
apreciação do Credenciamento. Para realização da tomada de
decisões constantes desta ata, foram levadas em consideração o



relatórios encaminhados pela Atuarial, as orientações
encaminhadas via e-mail. Nada mais a ser tratado, a reunião foi
encerrada as 11h00min com a leitura da presente ata, que, após
lida e estando em conformidade, segue assinada pelos
presentes.
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