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Ata da Sexta Reunião do Comitê de Investimento, realizada aos 23
(vinte e três) dias do mês de maio ano de 2019, ás 15h00min, na sede
do IPECAN. A reunião, que é realizada de forma mensal, ou sempre
que houver necessidade para a tomada de decisão contou com a
presença do Sr. Danilo Santos da Costa e o Sr. Gilmario Silva de
Góes. O parecer foi elaborado com base nas informações referentes ao
mês de abril de 2019, pela empresa Atuarial Consultoria Financeira,
na pessoa do Atuário Igor França, especialista em investimentos que
presta serviço a esta Autarquia. Estas análises são feitas nas carteiras e
aplicações deste RPPS, com o objetivo de atender a resolução CMN
3.922/2010 alterada pela Resolução CMN 4.604/2017, bem como o
Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 que exige a elaboração
dos Relatórios Mensais, Semestrais e Anual para acompanhamento do
desempenho das aplicações financeiras deste RPPS. O comitê passou
a análise das Carteiras descritas no relatório encaminhados aos
membros do Comitê em 20/05/2019. O mês de Abril/2019 as carteiras
fecharam com um saldo de R$ 15.951.461,29 (quinze milhões
novecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e um
reais e vinte e nove centavos), com investimentos dos distribuídos na
Caixa Econômica Federal (20,9%) e no Banco do Brasil (79,1%). As
carteiras fecharam o mês com 97,4% em renda fixa e 2,6% em renda
variável. Os investimentos estão distribuídos em 03 (três) fundos
atrelados ao CDI; 01 (um) fundo atrelado ao IRF-M-1; 02 (dois)
fundos atrelados ao IDKA; 02 (dois) fundos atrelados ao IMA-B 5; 02
(dois) fundos atrelados ao IMA-B; 01 (um) fundo atrelado ao IMA–B
5+; e 01 (um) fundo atrelado ao IBOVESPA. As carteiras
apresentaram uma rentabilidade acumulada neste período de 3,29%,
no entanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 4,08%. Assim,
a carteira atingiu apenas 80,67% da meta atuaria que é IPCA + 6% a.a.
As razões para não termos atingido a meta neste período se explica
pela situação atual do cenário Internacional, principalmente as
negociações entre EUA e China. No cenário brasileiro, a Reforma da
Previdência aprovada pela CCJ. Com grandes incertezas isso causa a
instabilidade politica e a recuperação do cenário econômico tende ser
mais lenta pela insegurança econômica do país. Conforme relata o
Boletim FOCUS emitido pelo banco Central em 10/05/2019 a inflação
projetada para o ano é de 4,04% e a meta Atuarial em
aproximadamente 10,54%. Na sequencia foi apresentado o parecer de
Investimentos 016/2019, encaminhado pela Atuarial nesta data, que
trata de resgates dos Fundos Perfil e Fluxo. Para seguir as realocações
sugeridas é necessário o Credenciamento dos Fundos. Assim, o
instituto ira providenciar e quando forem credenciados serão
reavaliadas as sugestões constantes no parecer. Após análise dos
fundos, rentabilidades, limites de alocação, o comitê decidiu por
realizar as seguintes alocações: Dos aportes recebidos que estão no
BB PREVIDENCIARIO FLUXO, CNPJ: 13.077.415/0001-05 será
realocado o montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais),
para ser investido no IMA B5+, CNPJ: 13.327.340/0001-73. Após os
credenciamentos serão realizados novos investimentos para
diversificação das Carteiras em Rendas Variáveis. Esta estratégia de
investimento possui o intuito de investir em fundos mais arrojados
para tentar melhorar a rentabilidade e perseguir ou atingir a meta
Atuarial que é IPCA + 6% a.a. Para realização da tomada de decisões
constantes desta ata, foram levadas em consideração o relatórios
encaminhados pela Atuarial, as orientações encaminhadas via e-mail,
as orientações da equipe do Banco do Brasil e análise do boletim
FOCUS. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada as 17h30min
com a leitura da presente ata, que, após lida e estando em
conformidade, segue assinada pelos presentes.
 

 



27/05/2019 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/0F5C4721/03AOLTBLR110rvqkYnypRM_m_nkXRcLOwEwD-5pX7ius2KnXj5Kr1YaMnNRC2h7DqQeA… 2/2

CGRPPS -2059 CPA-10 CPA-10

Publicado por: 
Izolda Madella 

Código Identificador:0F5C4721

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 27/05/2019. Edição 2466 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/


