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COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 013-2021

 
COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 013-2021
 
Ata da décima terceira Reunião Ordinária do Comitê de
Investimento, realizada aos 13 (treze) dias do mês de setembro
do ano de 2021, ás 14h. A reunião foi aberta pelo Senhor
Rafael Augusto Soares da Cunha. Com a palavra informou que
o relatório referente ao mês de setembro foi elaborado pela
Infinity Consultoria na responsabilidade do Senhor Thiago
Matheus da Costa foi encaminhado no e-mail aos membros
deste comitê para prévio estudo. 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. 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. Conforme verificado nos relatórios
as aplicações se mantiveram nas mesmas instituições
financeiras sendo elas Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal. O total de recursos disponíveis no mês de Setembro
era de R$ 33.427.162,93 distribuídos em dezenove fundos de
investimentos, com 72,12% dos recursos no Banco do Brasil e
27,88% na Caixa Econômica Federal, sendo que 89,56% estão
aplicados em renda fixa, 5,79% em renda variável e 4,65% em
investimento no exterior. Prosseguindo com a análise
verificamos que a rentabilidade mensal da carteira de
investimentos ficou em 0,18%, não alcançando assim a meta
atuarial para o mês de Setembro/2021 que era de 1,61%. Na
rentabilidade acumulada à carteira de investimentos atingiu a
marca de 1,57%, já a meta atuarial acumulada para o mês de
Setembro era de 11,23%. Em leitura ao relatório e as
conjunturas enviadas pela consultoria e também dos extratos da
conta investimento dos fundos no mês de setembro este comitê
decide por aportar o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) sendo R$ 500.000,00 no fundo BB AÇOES ESG FI EM
AÇÕES BDR NIVEL 1 – CNPJ 21.470.644/0001-13, o valor
de R$ 500.000,00 no fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MULTIMERCADO – CNPJ 30.036.235/0001-
02, o valor de R$ 1.000.000,00 no fundo BB IDKA 2
TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREV – CNPJ
13.322.205/0001-35 e o valor de R$ 1.000.000,00 no fundo
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA
FIXA LP – CNPJ 11.060.913/0001-10. Ainda em analise das
contas investimento constatamos que a conta 10.523-6 do
Banco do Brasil possui dois fundos de investimento sendo eles
BB RF CP CLASSICO – CNPJ 02.010.147/0001-98 e S.
PUBLICO AUTOMATICO – CNPJ 04.288.966/0001-27 que
possuem taxa de administração com valores 1,75% onde
entendemos ser uma taxa muito alta em comparação com as
taxas aplicadas aos demais fundos, sendo assim sugerimos a
superintendência do instituto a possibilidade de
credenciamento/abertura de um novo fundo que atenda as
necessidades da referida conta, porem que possua taxa de
administração menor. Para realização da tomada de decisões
constantes desta ata, foram levadas em consideração o atual
cenário econômico, relatórios encaminhados pela Infinity, as
orientações encaminhadas via e-mail e analise dos extratos das
contas investimento. Nada mais a ser tratado, reunião foi
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encerrada às 17h com a leitura da presente ata, que, após lida e
estando em conformidade, segue assinada pelos presentes.
 
RAFAEL AUGUSTO S. DA CUNHA
Presidente
CPA -10
 
DANILO SANTOS DA COSTA
Membro/Secretário
CPA-10
 
GILMÁRIO S. DE GÓES
Gestor de Investimentos
CPA-10
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