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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 004-2019.

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 17(dezessete dias) do mês de abril do ano de 2019, ás
10(dez) horas, na sede do Ipecan, conforme convocação publicada em
19 de Março de 2019.A reunião foi aberta pela Senhora Izolda
Madella, que, apresentou o oficio nº 067/2019/IPECAN de 10 de abril
de 2019, encaminhado ao Senhor Igor França. Após a leitura do
mesmo, apresentou a resposta que fora encaminhada nesta data com as
orientações acerca do solicitado. Passou a leitura do parecer 008/2019
da Atuarial. Após entendimento e discussão e com o objetivo de
perseguir e alcançar a Meta Atuarial projetada para 2019, sendo IPCA
+ 6% a.a., os membros decidiram por seguir as recomendações
conforme segue: 1º -Transferir o valor Integral do Fundo BB
PPREVIDENCIARIO RF IRF- M1, CNPJ:11.328.882/0001-35 para
os Fundos: R$ 350.000,00(trezentos mil reais) para o Fundo IMA-B 5CNPJ: 03.543.447/0001-03; R$ 200.000,00(Duzentos mil reais) para o
Fundo IDKA 2 , CNPJ: 13.322.205/0001-35 e o restante do valor
disponível no fundo devera ser transferido para o fundo IMA –B,
CNPJ : 07.442.078/0001-05, todos estes fundos do Banco do Brasil.
Dos investimentos da Caixa Econômica, foi orientado e será seguida a
orientação para transferir o Valor Integral do Fundo FI BRASILCNPJ: 03.737.2016/0001-97 para dois fundos sendo 50% do valor
para o Caixa Brasil IMA B-5 – CNPJ 11.060.913/0001-10 e 50% do
valor para o Fundo Caixa FI BRASIL IDKA IPCA 2CNPJ:14.386.926/0001-71. Estas mudanças de investimentos voltadas
a índices IMA-B, são mais arrojados pois são compostos por títulos
públicos de longo prazo, que apresentam variações positivas e
negativas de acordo com expectativas de mercado no longo prazo,
busca alcançar um ganho superior do que os índices conservadores.
Assim, ficou decidido que será solicitado das Instituições financeiras
os resgates e aplicações conforme relato. Na sequencia, foi analisado o
documento denominado ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 002/2019
do dia 06/04/2019. Conforme conhecimento o mesmo foi enviado aos
membros deste comitê. Ele trata de um novo fundo de Investimentos
para RPPS, atrelados aos Subíndice IRF-M1+. Na sequencia foi feito
a análise das orientações e observado que ele é mais rentável do que
os demais índices IRF- M e IRF –M1. Considerando o resgate total do
Fundo IRF-M1, com as novas realocações, ficou acordado que neste
momento, devido aos poucos aportes deste período, não será realizada
aplicação neste fundo. Este decisão pode ser revista posteriormente.
Na sequencia foi passado para a nova pauta sendo a análise do
relatório referente ao Mês de Março. Foi informado que até aquele
horário a atuarial não havia encaminhado o relatório. Foi explicado
que, assim que fosse encaminhado seria reenviado para o e-mail
pessoal dos membros para apreciação, como já era de costume assim o
fazer. Assim, ficou acordado que, na segunda, dia 22/04/2019, os
membros se reuniram , ás 15 horas na sede do IPECAN para análise e
apreciação. Ficará anexo a esta Ata , arquivado o oficio nº
067/IPECAN e o Parecer 008/2019 da Atuarial que serviu como base
para a tomada de decisões. Nada mais a ser tratada a reunião foi
encerrada ás 12h30min horas. Segue a presente ata, assinada pelos
membros deste comitê de investimento.
IZOLDA MADELLA
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