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Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2022 às 14:00 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 
29ª reunião ordinária do Comitê de Investimento; (ii) assuntos gerais. 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 a leitura da ata da 29ª reunião 
ordinária do Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar 
a ata foi aprovada. Quanto ao item (ii) o membro Rodrigo relatou sobre a prévia do IPCA do 
mês de agosto divulgado pela ANBIMA no dia 24/08 que ficou negativa em -0,33%, o que alivia 
a meta atuarial do mês. O membro Jean ressaltou que com IPCA negativo e tendo em vista o 
bom desempenho da carteira de investimento que esta com rentabilidade de 1,16% (referente 
a 29/08) acarreta em significativa melhora na meta atuarial do mês e ano. O membro Rodrigo 
destacou também a projeção do IPCA divulgado no último Relatório Focus (26/08/2021) do 
Banco Central que está em 6,70%. Independente de qualquer variável o Comitê é unânime em 
continuar investimento em títulos públicos aproveitando a janela de oportunidades que a alta da 
taxa SELIC tem proporcionado nesse seguimento. 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 
15:00 horas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Juliana de Lima Silva Rodrigues  
Presidente do Comitê de Investimentos 

Gestor Certificado CPA 20 

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 

 


