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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 002-2020

COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 002-2020
Ata da Segunda Reunião do Comitê, realizada de forma
extraordinária, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro
do ano de 2020, ás 08h00min. Conforme conhecimento, a reunião do
dia 17/02/2020 não ocorreu devido ao atraso no relatório. A reunião
foi aberta pela Senhora Izolda Madella, que, informou que os
relatórios elaborados pela empresa Atuarial Consultoria Financeira, na
pessoa do Atuário Igor França, especialista em investimentos que
presta serviço a esta Autarquia e que. Foram enviados no email aos
membros do conselho. As 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 da mesma. Iniciada a analise do relatório verificamos
que as aplicações se mantiveram nas mesmas instituições financeiras
sendo elas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O total de
recursos disponíveis em Janeiro era de R$ 21.388.368,24 distribuídos
em doze fundos de investimentos, com 81,9% dos recursos no Banco
do Brasil e 18,1% na Caixa Econômica Federal, sendo que 98,0%
estão aplicados em renda fixa e 2,0% em renda variável. Prosseguindo
com a análise verificamos que a rentabilidade mensal da carteira de
investimentos ficou em 0,46%, não alcançando assim a meta atuarial
para o mês de Janeiro que era de 0,69%, porem na rentabilidade
acumulada a carteira de investimentos é de 0,46%. A projeção da meta
atuarial ficou em 9,54% no entanto na pagina 40 do relatório o atuário
relata da dificuldade em alcançar a meta atuarial no decorrer do ano e
que com o atual cenário financeiro a projeção otimista para a
rentabilidade da carteira seria de 7,42%. Em leitura da pagina 39 do
referido relatório pudemos constatar um breve relato sobre o mercado
financeiro, também verificamos as recomendações para aportes
financeiros de recursos de repasses, onde o mesmo nos orienta que os
recursos disponíveis sejam aplicados essencialmente nos fundos,
arrojados IRF ‐ M e/ou IMA ‐ B e moderados IMA ‐ B 5 e/ou
IDKA 2. Assim após o entendimento este comitê, de acordo com as
orientações do relatório decide por alocar os aportes recebidos da
seguinte forma R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no fundo IMA – B,
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no fundo IMA – B5 e R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no fundo IDKA 2 valores
este que serão transferidos do fundo BB Previdenciário Fluxo todos do
Banco do Brasil. Considerando a rentabilidade dos fundos que
possuem resgate automático sendo eles BB Previdenciário Fluxo e BB
Previdenciário Perfil e os seus rendimentos acumulados no ano (12
meses), podemos verificar que o fundo BB Previdenciário Perfil
obteve uma rentabilidade acumulada de 5,4356% no ano sendo que o
BB Previdenciário Fluxo rendeu somente 4,5316% a.a, após a analise
verificamos que os dois fundos possuem resgates automático e com
rendimentos diferentes, constamos também que o BB Prev. Perfil
rendeu quase 1,00% a mais no mesmo período que o BB Prev. Fluxo e
sabendo da dificuldade já relatada pelo atuário em alcançar a meta
neste ano é que decidimos por resgatar o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) do fundo BB Prev. Fluxo e aportar no BB Prev.
Perfil. Para realização da tomada de decisões constantes desta ata,
foram levados em considerações os relatórios encaminhados pela
Atuarial, às orientações encaminhadas via e-mail e também a
informações prestadas pela equipe da Atuarial Consultoria e o atual
cenário econômico. Nada mais a ser tratada, a reunião foi encerrada às
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11 horas com a leitura da presente ata, que, após lida e estando em
conformidade, segue assinada pelos presentes.
 
IZOLDA MADELLA
Presidente
CGRPPS -2059
 
DANILO SANTOS DA COSTA
Membro
CPA-10
 
GILMÁRIO S. DE GOES
Membro
CPA-10
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