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Instituto de
Previdência Social de 

Campo Novo de Rondônia

COMITÊ DE INVESTIMENTO

ATA 008-2021

Ata da Oitava Reunião Ordinária do Comitê de Investimento, realizada aos 28 (vinte e oitos) dias do
mês de julho do ano de 2021, ás 8h30min, conforme Cronograma. A reunião foi aberta pelo Senhor
Rafael Augusto Soares da Cunha. Com a palavra informou que o relatório mensal do mês de maio fo
elaborado pela Atuarial Consultoria na responsabilidade do Senhor Igor França foi encaminhado no
e-mail aos membros deste comitê para prévio estudo. 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. Conforme verificado nos relatórios as aplicações se mantiveram nas
mesmas instituições financeiras sendo elas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O total de
recursos disponíveis no mês de maio era de R$ 31.444.716,90 distribuídos em quatorze fundos de
investimentos, com 84,7% dos recursos no Banco do Brasil e 15,3% na Caixa Econômica Federal,
sendo que 92,0% estão aplicados em renda fixa, 3,6% em renda variável e investimento no exterior
4,4%. Prosseguindo com a análise verificamos que a rentabilidade mensal da carteira de
investimentos ficou em 0,44%, não alcançando assim a meta atuarial para o mês de Maio/2021 que
era de 1,27%. Na rentabilidade acumulada à carteira de investimentos atingiu a marca de 1,04%
enquanto o indicador do mercado (CDI) obteve um acumulado de 0,96%a.a, a meta atuaria
acumulada para o mês de Maio era de 5,51%. Em leitura da pagina 44 e 45 do referido relatório
pudemos constatar um breve relato sobre o mercado financeiro, após análise do relatório do mês de
maio e também os extratos da conta investimento dos fundos no mês de junho notamos que a
rentabilidade da maioria das carteiras de investimento apresentou rendimentos negativos, sendo
assim após o entendimento deste comitê decide por não realizar aplicações financeiras de imediato
dos recursos disponíveis, levando em consideração que não houve recomendações por parte da
Atuarial, onde aguardaremos o próximo relatório mensal de investimento, tendo vista que os recursos
disponíveis para aporte financeiro estão aplicados no BB Previd RF Fluxo (CNPJ: 13.077.415/0001-
05) fundo este que se encontra nesta data com resultados positivos. Para realização da tomada de
decisões constantes desta ata, foram levadas em consideração o atual cenário econômico, relatórios
encaminhados pela Atuarial, as orientações encaminhadas via e-mail e a analise dos extratos das
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contas investimento. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 10h00min com a leitura da
presente ata, que, após lida e estando  em conformidade, segue assinada  pelos  presentes.
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL AUGUSTO SOARES DA CUNHA,
SUPERINTENDENTE, em 28/06/2021 às 10:07, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.
Documento assinado eletronicamente por DANILO SANTOS DA COSTA, TEC.GEST. PUBLICA,
em 28/06/2021 às 10:25, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto
nº 001 de 04/01/2021.
Documento assinado eletronicamente por GILMARIO SILVA DE GOES, GESTOR DE
INVESTIMENTOS, em 28/06/2021 às 11:59, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no
art. 18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.camponovo.ro.gov.br, informando
o ID 63008 e o código verificador 90F3B2ED.

Docto ID: 63008 v1

mailto:ipecan@camponovo.ro.gov.br
http://http//transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=009138&extencao=PDF
http://http//transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=009138&extencao=PDF
http://http//transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=009138&extencao=PDF
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=63008&CRC32=90F3B2ED

