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Ata de Reunião, para a realização da Primeira Reunião do Comitê de
Investimento, tendo como Pauta: Análise do Relatório de
Investimento Referente a Dezembro de 2019. Aos 15 dias do mês
de Janeiro de 2020, na sede do IPECAN, com início ás 09h00min,
reuniram-se os membros deste comitê para tratar dos assuntos
mencionados. A reunião foi presidida pela Superintendente do
Instituto, os presentes iniciaram a análise dos investimentos mensal
referente ao ano de 2019, já encaminhado no e-mail dos membros.
Como nos meses anteriores, a consultoria continua sendo realizada
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. Nosso objetivo,
bem como da empresa de Consultoria é de analisar o desempenho e os
riscos das aplicações financeiras, evidenciando a análise
comportamental das mesmas. Em Dezembro de 2019, as aplicações se
mantiveram nas mesmas instituições financeiros sendo Banco do
Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. O ano foi encerrado com R$
20.994.051,76 sendo R$ 17.146.339,38 investidos no Banco do Brasil
e R$ 3.847.712,38 na Caixa Econômica Federal. Na Politica de
Investimentos existe a determinação para que partes dos recursos
sejam separados por PROVISÃO DE CAIXA (recursos que podem
ser utilizados em curto prazo). Esta separação tem o intuito de
amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos que
podem ser utilizados em curto prazo. Conforme estabelecido na
PAI/2020, devem estar disponíveis para pagamento de benefícios no
decorrer de 2020 o valor de R$ 1.253.000,00 (Hum milhão, duzentos e
cinquenta e três mil reais) com uma margem de Segurança de R$
162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) e as despesas
administrativas estão previstas em R$ 376.000,00(Trezentos e setenta
e seis mil reais). Assim, para que haja a disponibilidade destes valores,
serão mantidos os aportes recebidos em dezembro para pagamento
destas despesas. Nesta data estão disponíveis R$ 1.572.338,56 sendo
R$ 876.704,83 no fundo BB Previd RF Fluxo e R$ 695.633,73 no BB
Previd RF Perfil, o restante o instituto está aguardando os valores a
serem repassados no mês de Janeiro/2020 pela Prefeitura Municipal
de Campo Novo de Rondônia. Em relação à meta atuarial e devido a
reagida do mercado, a maior diversificação das aplicações e a melhora
nos na rentabilidade fundos de investimentos o Instituto de
Previdência conseguiu atingir a Meta, fechando o ano com uma
rentabilidade de 12,72% a.a enquanto a Meta Atuarial acumulada para
o mesmo período era de 10,54 %, ou seja, alcançamos 120,67 %
sobre a Meta Atuarial. Passando a análise das recomendações e dos
valores recebidos no mês de Dezembro/2019 ficou definido que no
mês de Janeiro/2020 devido a provisão de caixa não haverá aportes
em fundo de investimento. Para realização da tomada destas decisões
constantes desta ata, foram levados em consideração os relatórios
encaminhados pela Atuarial, a PAI/2020 e as disponibilidades
financeiras. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada as
11h00min. A presente ata, lavrada em folhas soltas segue assinada
pelos presentes.
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