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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 013-2019

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Investimento
de realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019,
ás 15h00min, na sede do IPECAN. Os trabalhos foram conduzidos
pela Presidente do Comitê a Senhora Izolda Madella. Estavam
presentes todos os membros 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 agosto 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 agosto de 2019, as carteiras fecharam
com um saldo de R$ 18.236.953,07 (dezoito milhões, duzentos e
trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete
centavos) , mantidos ainda em 12 seguimentos, sendo 20,4% na Caixa
Econômica Federal e 79,6% no Banco do Brasil. As carteiras
fecharam o mês com 97,7% em renda fixa e 2,3% em renda variável.
No mês de agosto, os subíndices IMA’S, com ganhos de longo prazo
apresentaram rentabilidade negativa no fechamento do mês, fazendo
com que não houvesses ganhos expressivos no período. Ao findar o
mês de agosto a carteira do IPECAN apresentou uma rentabilidade
acumulada de R$ 1.260.524, 85 com um ganho de R$ 249.998,39
sobre a meta atuarial. Assim, a rentabilidade da Carteira do IPECAN é
de 8,21 a.a enquanto a Meta Atuarial do mesmo período é de 6,58 %
a.a. Observamos que até o fechamento de agosto, o IPECAN estava
com uma rentabilidade de 124,73% sobre a Meta Atuarial. Após este
momento e verificando o atual cenário econômico e financeiro do
país, os membros deste comitê definiram que a tomada de decisões
para novos alocações serão tomadas no inicio de outubro, após a
verificação dos aportes recebidos em setembro de 2019. Nada mais a
ser tratado e por estarem todos de acordo com as deliberações desta
reunião, a mesma foi encerrada as 17h00min com a leitura da presente
ata, que, após lida e estando em conformidade, segue assinada pelos
presentes.
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