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Ata da Décima Quinta Reunião do Comitê de Investimento realizada
de forma Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
outubro de 2019, ás 15h00min, na sede do IPECAN. Os trabalhos
foram conduzidos pela Presidente do Comitê a Senhora Izolda
Madella e pelo Gestor de Investimentos Gilmario Silva de Góes e que
será relata por mim, Danilo Santos da Costa, na qualidade de
Secretario deste Comitê. A presidente informou que, conforme
conhecimento de todos, estavam reunidos para apreciação do relatório
de investimentos referente ao mês de setembro e para a tomada de
decisões sobre os aportes recebidos. O parecer foi elaborado com base
nas informações referentes ao mês de setembro 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 setembro de 2019, as carteiras fecharam
com um saldo de R$ 18.926.362,18 (dezoito milhões, novecentos e
vinte e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos)
com 19,9 % na Caixa Econômica Federal e 80.1% no Banco do Brasil.
As carteiras fecharam o mês com 97,8% em renda fixa e 2,2% em
renda variável. Os recursos do IPECAN estão alocados nos seguintes
seguimentos: 10,3% em fundos DI; 3,1% em IRF-M 1; 13,3% em
IRF-M; 26,4% em IMA- B 5; 18,2% em IMA-B; 3,6% em IMA-B 5+;
22,9 em IDKA 2 e 2,2% em renda Variável-IBOVESPA. No mês de
setembro houve uma pequena recuperação do Mercado. O IPCA de
setembro/2019 apresentou uma deflação em relação a agosto. No
decorrer do mês os subsíndices voltaram a apresentar valorização,
finalizando o mês com rentabilidade positiva. Em 18 de setembro o
COPOM reduziu a taxa Selic em -0,50%, assim a taxa de juros caiu
para 5,5% a.a. O mês também apresentou uma pequena melhora nas
atividades econômicas, com a geração formal de mais empregos,
conforme dados do Caged. Com a melhora apresentada no cenário
econômico, o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco central relata que
a inflação deve ficar em 3,42 e a Meta Atuarial em aproximadamente
9,89%. Conforme verificado no relatório de investimentos, se forem
mantidas as atuais Carteiras do IPECAN e o atual cenário econômico,
os investimentos ficaram com rentabilidade entre 12,25% a 14,22%,
cumprindo assim com a Meta Atuarial. Após apreciação do relatório
foi solicitado que a Presidente apresentasse o extrato atualizado da
Conta para verificação das disponibilidades que podem ser aplicadas.
Foi informado que nesta data pode ser aplicado R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais) proveniente dos aportes recebidos em
outubro. Após discussão os membros do Comitê optaram por seguir as
orientações constantes na página 36 do relatório distribuindo os
valores proporcionalmente nos índices moderado e moderado para
arrojado. Será aplicado R$ 175.000,00(cento e setenta e cinco mil)
reais no fundo BB PREVIDENCIARIO IMA B, CNPJ:
07.422.078/0001-05 considerado moderado com tendência arrojada e
R$ 175.000,00(cento e setenta e cinco mil) reais BB
PREVIDENCIÁRIO IMA B 5, CNPJ. Nº 03.543.447/0001-03 que é
um índice moderado. Após as definições quanto às alocações dos
aportes, fica sob a responsabilidade da Diretora Financeira juntamente



com a Superintendente a realização dos aportes conforme definido e
lavrado nesta ata. Nada mais a ser tratado e por estarem todos de
acordo com as deliberações desta reunião, a reunião foi encerrada as
18h30min com a leitura da ata, que, após lida e estando em
conformidade, segue assinada pelos presentes.
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