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Ata de reunião do Comitê de Investimentos 09/2021 – Tibagiprev
Nº
PAUTA
1

Análise da Carteira

2

Prorrogação da Política de Investimentos

3

Plano de Ação
Tibagi, 16 de Dezembro de 2021
Às 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2021 o Comitê de investimentos reuniu-se no TIBAGIPREV. Estiveram presentes o Gestor de

Recursos - Robert Wesley dos Santos de Melo e a Proponente - Evelyn de Souza Soares.
1ª Pauta – Foi realizada a análise da carteira referente ao mês de Novembro. No critério de risco de liquidez foi observada a capacidade de
conversão das cotas dos recursos aplicados para cumprimento das obrigações do TIBAGIPREV, No momento 100% da carteira de investimentos do
Tibagi pode ser resgatada em até D+4. Quanto ao risco de Mercado foi verificado o Value at Risk (V@R) modelo paramétrico com intervalo de
confiança de 95% para horizonte temporal de 21 dias. Limite de 2,65% para renda fixa e 14,46% para renda variável. Na renda fixa o fundo com pior
VaR na Carteira foi 1,83 % nos Fundos atrelados ao IRF-M e na renda variável o fundo com o pior var foi de 10,88% no fundo BB Governança Ações.
Foi verificado que não há desenquadramento na carteira, e os parâmetros de risco estão de acordo com a política de investimentos. O saldo dos
recursos aplicados no dia 30/11/2021 é de 110.419.253,97, a rentabilidade no ano é de 0,62% enquanto a meta é de 14,58%.
2ª Pauta – Considerando a publicação da Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963 que alterou os limites e os segmentos
de investimentos dos RPPS, foi prorrogado para dia 31/03/2022 a elaboração da política de investimentos e envio do DPIN. No dia 07 esteve presente
o consultor Vitor Gomes com os membros da diretoria executiva e conselheiros do Tibagiprev, em reunião realizada no auditório da SEMEC para
apresentação da minuta da Política de Investimentos, na reunião foram apresentadas as expectativas da empresa de consultoria que presta serviços
ao Tibagiprev, assim como as propostas de investimento para o ano de 2022.
3ª Pauta – As aplicações para cumprimento das despesas correntes serão realizadas no fundo IRF-M1, de acordo com a necessidade do
Tibagiprev.

Terminadas as pautas, foi encerrada a reunião.
Assinam a presente ata:
Evelyn de Souza Soares

Proponente

Robert Wesley dos Santos de Melo

Gestor
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