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Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2022 às 11:00 horas reuniram-se os membros do 
Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Rodrigo 
Garcia Giori, Juliana de Lima Silva Rodrigues, Paulo Henrique da Costa Silva Matos, Jean 
Felipe Nunes Anunciação e Eliane Santana Tavares. A pauta é (i) leitura e aprovação da ata da 
27ª reunião ordinária do Comitê de Investimento; (ii) alocação de recursos referente a 
pagamentos de cupons de fundos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Títulos 
Públicos; (iii) problemas na geração de relatórios na plataforma financeira; (iv) retificação do 
relatório financeiro do mês de maio.Ressalta-se que as atividades elencadas nesta ata estão 
diretamente ligadas ao rol de atividades desempenhadas pelo Comitê de Investimentos 
descritas no Plano de Trabalho do Comitê para o ano de 2022. Quanto ao item (i) a Presidente 
fez a abertura da reunião e o membro Rodrigo fez a leitura da ata da 27ª reunião ordinária do 
Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi 
aprovada. Quanto ao item (ii) a Presidente informou que foi pago o valor de R$ 1.031.594,63 
(um milhão, trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) 
referente a cupons pagos pelos títulos públicos de compra direta. Já os valor dos cupons da 
Caixa Econômica Federal foi de R$ 952.550,42 (novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos 
e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) e do Banco do Brasil, somando cupons e 
vencimento do fundo BB Títulos Públicos IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário foi de R$ 
5.300.418,18 (cinco milhões, trezentos mil, quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos). 
Quanto as alocações, o Comitê de Investimentos decidiu investir os valores do Banco do Brasil 
no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP e os valores da Caixa 
Econômica e cupons dos títulos de compra direta, total de R$ 1.984.145,05 (um milhão, 
novecentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos) será 
alocado na compra de títulos públicos. Quanto ao item (iii) o membro Rodrigo voltou a falar 
sobre os vários problemas que vem ocorrendo na geração de relatórios da plataforma 
financeira e que os problemas relatados em reunião anterior ainda não foram resolvidos. O 
membro Paulo ressaltou que irá reforçar o pedido de correção junto à empresa Credito e 
Mercado, tendo em vista que já foi encaminhado todos os dados relatando os problemas 
ocorridos. Quanto ao item (iv) o membro Rodrigo informou aos demais membros que detectou 
que o relatório financeiro do mês de maio foi elaborado com informações incorretas face as 
informações que a plataforma de investimentos havia gerado com erro. No entanto, ressaltou 
que fez todas as correções necessárias e encaminhou novamente para a Presidente do 
Conselho Fiscal para análise e deliberação. A Presidente Juliana informou ainda que participou 
na data de ontem (17/08/2022) da reunião do Conselho Fiscal e esclareceu as dúvidas a 
respeito das alterações ocorridas. Explicou aos membros do Conselho Fiscal que os erros 
contidos no Relatório Financeiro foram ocasionadas devido a problemas na plataforma 
financeira e que o Conselho analisou o novo relatório financeiro fazendo a aprovação. Sem 
mais a discutir, relatar ou deliberar, a Presidente encerrou a reunião e eu, Rodrigo Garcia Giori, 
lavro a presente ata que por mim será assinada juntamente com os demais membros desse 
Comitê. A reunião encerrou-se às 12:30 horas.  
 
 
 

 
 
 

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos 
Gestor Certificado CPA 10 

Jean Felipe Nunes Anunciação 
Gestor Certificado CPA 10 

Eliane Santana Tavares 
Gestor Certificado CPA 10 

 

Rodrigo Garcia Giori 
Gestor Certificado CPA 20 

 



 
Juliana de Lima Silva Rodrigues  

Presidente do Comitê de Investimentos 
Gestor Certificado CPA 20 

 
 


