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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

ATA 012-2019

COMITE DE INVESTIMENTO
ATA 012-2019
 
Ata da decima segunda reunião ordinária do Comitê de investimento
de Investimento, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto
de 2019, ás 15 (quinze) horas, na sede do IPECAN. Os trabalhos
foram conduzidos pela Presidente do Comitê a Senhora Izolda
Madella. Estavam presentes todos os membros do Comitê para análise
e apreciação do Relatório de investimento referente aos Recursos do
RPPS. O parecer foi elaborado com base nas informações referentes
ao mês de junho de 2019, pela empresa Atuarial Consultoria
Financeira, na pessoa do Atuário Igor França, consultor de
investimento credenciado pela CVM que presta serviço a esta
Autarquia. As análises são feitas de acordo com o perfil deste
instituto, com o objetivo de atender a resolução CMN 3.922/2010
alterada pela Resolução CMN 4.695/2018, 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. Após a leitura do
relatório, o comitê passou a análise das Carteiras. Foi verificado que
todos os fundos estão enquadrados conforme dispositivo legal, não
ultrapassando o limite de 20% do valor em cada seguimento de
aplicação. Ao findar o mês de julho/19 as carteiras fecharam com um
saldo de R$ 17.835.031,85 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e
cinco mil, trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), mantidos
ainda em 12 seguimentos, sendo 20,8% na Caixa Econômica Federal e
79,2% no Banco do Brasil. As carteiras fecharam o mês com 97,6%
em renda fixa e 2,4% em renda variável. No mês de julho as carteiras
do IPECAN continuaram a apresentar boa rentabilidade superando a
Meta Atuarial do período. Até o termino do mês de julho as Carteiras
tiveram uma rentabilidade acumulada de 8,21%¨a.a. enquanto a Meta
Atuarial foi de 5,95% assim as carteiras atingiram até o fechamento do
mês uma rentabilidade de 137,99 % sobre a Meta Atuarial. Conforme
orientado os aportes recebidos devem ser investidos nos fundos
Moderados para Arrojados sendo IRF-M e IMA-B e em índices
moderados como o IMA B5 e IDKA 2. A presidente informou que as
contribuições estão sendo repassadas juntamente com os
parcelamentos via resgate de FPM e que havia disponível para
alocações R$ 600.000,00(seiscentos mil reais). Após entendimento
ficou definido que será alocado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) no IMA B-5, CNPJ: 03.543.447/0001-03 e R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) no fundo IMA B TP , CNPJ: 07.442.078/0001-05
e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no IDKA 2, CNPJ:
13.322.205/0001-35. O comitê optou por investir R$ 100.000,00 (cem
mil reais) no fundo IMA B 5+, CNPJ: 13.327.340/0001-73,
considerado ser um fundo arrojado. Os valores a serem aplicados nos
fundos mencionados são referentes aos aportes recebidos provenientes
de Contribuições Previdenciárias e de Parcelamentos. Os valores serão
resgatados do BB Fluxo que possui resgate e aplicação automática.
Concluída a pauta sobre a análise de investimento, a Superintendente
que também é a Presidente do Comitê informou que a próxima
reunião ordinária está programada para o dia 24/09/2019 e que se
houver necessidade serão convocadas reuniões extraordinárias. Nada
mais a ser tratado e por estarem todos de acordo, a reunião foi
encerrada as 18:00 horas com a leitura da presente ata, que, após lida e
estando em conformidade, segue assinada pelos presentes.
 
IZOLDA MADELLA
Presidente do Comitê
CGRPPS – 2059
 
GILMÁRIO S. DE GOES
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Secretário do Comitê
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