
19/04/2022 08:16 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/A872DA91/03AGdBq27LmIPb5cl7swHKMe8yQwu6waZxUhNPPFifPW8cSMOSZm9o9fSs-SdM… 1/2

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

ATA 004-2022/COMITÊ DE INVESTIMENTO

 
COMITÊ DE INVESTIMENTO
ATA 004-2022
Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento,
realizada aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2022, ás
9h00min. A reunião foi aberta pelo Senhor Rafael Augusto
Soares da Cunha. Com a palavra informou que o relatório
referente ao mês de março foi elaborado pela Infinity
Consultoria na responsabilidade do Senhor Thiago Matheus da
Costa sendo disponibilizado online no sistema financeira da
Infinity aos membros deste comitê para prévio estudo. As
análises são feitas na carteira de investimento deste RPPS, com
o objetivo de atender a resolução CMN 4.963/2021, Politica
Anual de investimento, cenário econômico e a necessidade
desta autarquia, 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 extratos e
no relatório da Infinity asaplicações se mantiveram nas mesmas
instituições financeiras sendo elas Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal. O total de recursos disponíveis no mês de
março era deR$ 38.082.287,65distribuídos em dezesseis
fundos de investimentos, com 65,70% dos recursos no Banco
do Brasil e 34,30% na Caixa Econômica Federal, desse
montante atualmente possuímos um valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) disponíveis em conta caixa para alocação
financeiro. Prosseguindo com a análise para uma melhor
decisão quanto à alocação do valor disponível, verificamos que
a rentabilidade do mês de março da carteira de investimentos
ficou em 1,87% não alcançando a meta atuarial do mês que era
de 2,03%. Após analise das rentabilidades dos fundos de
investimento no decorrer do mês de abril e a recomendação da
empresa de consultoria Infinity realizada por telefone e vídeo
chamada, onde de acordo com o cenário econômico e o perfil
de investidor desta Autarquia as melhores opções para alocação
dos recursos disponíveis são em índice moderados.Em comum
acordo este comitê decide por alocar R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) no fundo PREVID RF IMA-B 5 -
CNPJ: 03.543.447/0001-03 e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) no fundo BB PREVID RF IDKA 2, CNPJ
13.322.205/0001-35. Para realização da tomada de decisões
constantes desta ata, foram levadas em considerações o atual
cenário econômico, as orientações/recomendações
encaminhadas via e-mail pela empresa de consultoria e analise
dos extratos das contas investimento. Nada mais a ser tratado, a
reunião foi encerrada às 11h30min com a leitura da presente
ata, que, após lida e estandoem conformidade, segue
assinadapelospresentes.
 
RAFAEL AUGUSTO S. DA CUNHA
Presidente do Comitê
CPA-10
 
DANILO SANTOS DA COSTA
Secretário do Comitê
CPA-10
 
GILMÁRIO SILVA DE GÓES
Gestor de Investimentos
CPA-10
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