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Ata da Quinta Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Maio do ano de
2020, ás 9:00 (nove) horas, conforme Cronograma. A reunião
foi aberta pela Senhora Izolda Madella, que, informou que os
relatórios foram enviados no e-mail aos membros do conselho
para que tivessem conhecimento para a discussão nesta
reunião. Os relatórios elaborados 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
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 era de R$ 22.470.445,32 distribuídos
em treze fundos de investimentos, com 82,8% dos recursos no
Banco do Brasil e 17,2% na Caixa Econômica Federal, sendo
que 98,1% estão aplicados em renda fixa e 1,9% em renda
variável. Prosseguindo com a análise verificamos que a
rentabilidade mensal da carteira de investimentos ficou em
0,70%, alcançando assim a meta atuarial para o mês de abril
que era de 0,17%, na rentabilidade acumulada a carteira de
investimentos atingiu a marca de -0,97% enquanto o indicador
do mercado (CDI) obteve um acumulado de 1,30a.a, a meta
atuarial acumulada para o mês de abril era de 2,14%. Ao
realizar a análise dos fundos, em especial a página 07 do
relatório, verificamos que o Fundo BB PREVIDENCIARIO
IMA B 5- FIC FIC,(CNPJ: 03.543.447/0001-03) está com
valor acima do permitido que é de 20%. Assim, estes valores
precisam ser ajustados para atender o definido na PAI e
também o contido no Art. 13 da Resolução da CMN
4.695/2018. Em leitura da pagina 40 e 41 do referido relatório
pudemos constatar um breve relato sobre o cenário econômico,
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 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 realizar um
resgate de R$ 200.000,00 do Fundo BB PREVIDENCIARIO
IMA B 5- FIC FIC e aplicar no Fundo BB Previdenciário RF
IRF-M . Quanto aos aportes recebidos no mês serão alocados,
conforme orientação sendo 70% em índices arrojado e 30% em
índices moderados. Assim ficou definido o montante de R$
390.000,00(trezentos e noventa mil reais) referentes aos
aportes serão investidos no fundo BB Previdenciário IRF-M
(CNPJ nº 07.111.384/0001-69) e R$ 190.000,00(cento e
noventa mil reais) será investido no fundo denominado BB
Previdenciário IDKA 2 (CNPJ 13.322.205/0001-35) todos do
banco do Brasil. Para realização da tomada de decisões
constantes desta ata, foram levadas em consideração o
relatórios encaminhados pela Atuarial, as orientações
encaminhadas via e-mail e também a informações prestadas
pela equipe da Atuarial Consultoria. Nada mais a ser tratado, a
reunião foi encerrada as 12:00 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 e Secretario do Comitê



CPA-10
 
GILMÁRIO S. DE GOES
Gestor de Investimento
CPA-10 

Publicado por:
Izolda Madella

Código Identificador:46EA0C4F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 25/05/2020. Edição 2718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/


