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ATA 011-2022/COMITÊ DE INVESTIMENTO

 
COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 011-2022
 
Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do
IPECAN, realizada aos 12 (doze) dias do mês de setembro do
ano de 2022, ás 9h00min na sala de reuniões do IPECAN.
Estavam presentes o Gestor de Investimentos Gilmário Silva de
Góes, Danilo Santos da Costa Secretário do Comitê e a
Presidente do Comitê e também Superintendente do RPPS
Izolda Madella. A Senhora Izolda Madella, cumprimentou a
todos e deu abertura a reunião lendo a pauta do dia sendo:
Deliberações das rentabilidades dos investimentos e realocação
de recursos. Informou que o relatório referente ao mês de
agosto foi elaborado pela Infinity Consultoria na
responsabilidade do Senhor Thiago Matheus da Costa sendo
disponibilizado via e-mail e online no sistema financeiro da
Infinity aos membros deste comitê para análise. Junto ao
relatório a consultoria sugeriu atualização na estratégia de
investimentos as análises e sugestões foram feitas com o
objetivo de atender a resolução CMN 4.963/2021, portaria
1.467/2022, Politica Anual de investimento, cenário econômico
nacional e internacional, gestão de risco e retorno, bem como
atender à necessidade desta autarquia. 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 extratos e
no relatório da Infinity as aplicações estão nas instituições
financeiras sendo elas Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal e Itaú Unibanco. O total de recursos disponíveis no
mês de agosto era deR$ 41.631.676,66 distribuídos em
dezenove fundos de investimentos, com 45,62% dos recursos
no Banco do Brasil, 51,24% na Caixa Econômica Federal e
3,14% no Itaú Unibanco distribuído em três segmentos sendo
Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior.
Prosseguindo com a análise verificamos que a rentabilidade do
mês de agosto da carteira de investimentos ficou em 0,57%
alcançando a meta atuarial que era de 0,04%. Após analise das
rentabilidades dos fundos de investimento no decorrer do mês
de agosto e setembro e as recomendações da empresa de
consultoria Infinity, este comitê decide por resgatar todo o
recurso investido no fundo BB FI IDKA2 TP RF
PREVIDENCIARIO – CNPJ: 13.322.205/0001-35 e alocar no
fundo ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO –
CNPJ: 09.093.883/0001-04, e resgatar todo o recurso
disponível no fundo BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO
ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI – CNPJ: 35.292.588/0001-
89 e resgatar R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do fundo BB
PREVIDENCIARIO FLUXO RF – CNPJ: 13.077.415/0001-05
para aplicação no fundo BB PREVIDENCIARIO RF
REFERENCIADO DI LOGO PRAZO PERFIL FC – CNPJ:
13.077.418/0001-49. Referente a conta 10.523-6 da agencia
8291-0 onde possui um investimento no BB
PREVIDENCIARIO FLUXO RF – CNPJ: 13.077.415/0001-05
será realizado um resgate total do referido fundo para aplicação
no fundo BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI
LOGO PRAZO PERFIL FC – CNPJ: 13.077.418/0001-49
onde o mesmo possui o mesmo benchmarking porem com taxa
de administração menor. Para realização da tomada de decisões
constantes desta ata, foram levadas em considerações o atual
cenário econômico, as orientações/recomendações
encaminhadas via e-mail e whatsapp pela empresa de
consultoria e analise dos extratos das contas investimento.
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Conclusas as pautas e nada mais a ser tratado, ás 11:30 horas a
reunião foi encerrada. A presente ata será assinada de forma
eletrônica pelos membros deste comitê.
 
IZOLDA MADELLA
Presidente do Comitê
CGRPPS
CP RPPS DIRIG RPPS I Nº 716553067572606
 
DANILO SANTOS DA COSTA
Secretário do Comitê
CPA-10
 
GILMÁRIO SILVA DE GOES
Gestor de Investimentos
CP RPPS CGINV I Nº 389594982122606
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