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Ata da Décima Sexta Reunião do Comitê de Investimento realizada de
forma Ordinária, aos 20 (vinte) dias do mês de novembro 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. Conforme ocorre, de forma
mensal, estavam reunidos para apreciação do relatório de investimento
referente ao mês de outubro de 2019. Este relatório é elabora pela
equipe da empresa de Consultoria Financeira, tendo como responsável
o SenhorIgor 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, atendendo 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, encaminhado
anteriormente aos membros deste Comitê para ciência, foram
verificados que os fundos mantem-se enquadrados conforme
dispositivo legal, não ultrapassando o limite de 20% em cada
seguimento de aplicação. Ao findar o mês de outubro de 2019, as
carteiras apresentaram um saldo deR$ 19.700.141,24(dezenove
milhões e setecentos mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro
centavos) distribuídos com 19,4 % na Caixa Econômica Federal e
80.6% no Banco do Brasil. As carteiras fecharam o mês com 97,8%
dos valores em renda fixa e 2,2% em renda variável. Os recursos do
IPECAN estão alocados nas seguintes carteiras: 8% em fundos DI;
3,0% em IRF-M 1; 14 % em IRF-M; 27 % em IMA- B 5; 19,5 % em
IMA-B; 4,0 % em IMA-B 5+; 22 % em IDKA 2 e ,2% em renda
Variável-IBOVESPA. Conforme determina a PAI (politica anual de
investimentos) os recursos são separados por provisão de Caixa e
apresentam-se com 8% com provisão de Curto Prazo e 92% para
médio e longo prazo. Tal estratégia tem o objetivo de amenizar os
índices de volatilidade do mercado. No mês de outubro/19 as Carteiras
do IPECAN apresentaram uma rentabilidade acumulada de 12,15%
a.a., enquanto o indicador de desempenho CDI obteve rendimento de
5,61% a.a. A meta atuarial a ser perseguida por este Instituto é de
IPCA + 6% a.a. Até o final de outubro as carteiras apresentaram uma
rentabilidade de 12,15% a.a. enquanto a meta do mesmo período foi
de 7,69%. Desta forma, conforme verificado até o mês 10/2019 as
aplicações atingiram a meta com vasta margem. Conforme divulgado,
o COPOM, em reunião de 30 de outubro de 2019 reduziu a taxa Selic
de 5,50 % a.a. para 5,00% a.a. Esta decisão não foi de encontro a
projeção divulgada em dezembro de 2018 pelo Banco Central que
previa a taxa de 6,50% a.a. Vários fatores influenciaram para a
recuperação do cenário econômico, dos quais se destacam a aprovação
da reforma da previdência, a concessão de créditos pessoais, a
liberação de parcelas do FGTS entre outras medidas. Desta forma, os
recursos investidos do IPECAN durante o mês de outubro
apresentaram uma rentabilidade deR$ 353.514,33(trezentos e
cinquenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e três
centavos), bem superior ao da meta atuarial que era de R$ 111.051,39
(cento e onze mil, cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Após
a apreciação do parecer e dos extratos bancários que demonstram a
situação nesta data com uma queda dos índices IMA, os membros
deste comitê optaram por não realizar investimentos dos aportes
recebidos durante este mês, por considerarem que os mesmos não
estão rentabilizando neste momento. Assim os aportes recebidos no
decorrer deste mês que são de aproximadamente R$ 314.00,00
(trezentos e quatorze mil reais) serão mantidos sem novas alocações



neste momento, aguardando o fechamento do mês de novembro para a
tomada de decisões. Nada mais a ser tratado, ás 17:30 horas foi
realizada a leitura desta ata, que, estandode acordo com as
deliberações desta reunião segue assinada pelos presentes.
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