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CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 008/2022
 
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e
dois, as 9:30hs foi realizado de forma extraordinária, na sala de
reuniões do IPECAN – Instituto de Previdência Social de
Campo Novo de Rondônia a oitava reunião do Conselho
Deliberativo que contou com a presença dos Conselheiros
Edson Gonçalves da Silva, Francieli de A. Paim Lima, Renata
de O. Campos. Os membros do conselho Fiscal Claudio de
Paula Silva, Beatriz de O. Cardoso, membros do comitê de
Investimento Gilmario Silva de Goes e Izolda Madella, a
Diretora Financeira Luciene Fernandes e a Diretora de
Benefícios Ana Maria Colombo e o Consultor Financeiro Sr.
Douglas Bulian, representante da empresa de Assessoria de
Investimentos INFYNITY que presta serviço a autarquia. O Sr.
Edson Gonçalves Presidente do Conselho Deliberativo deu
abertura a reunião lendo a pauta constante do Edital, sendo:
Apresentação do Segundo relatório Trimestral de
Investimentos e Informes Gerais. Na sequência passou a
palavra a Sra. Izolda Madella Superintendente do IPECAN,
que na oportunidade destacou que a deliberação do relatório
tem o objetivo de atender o Art. 136 da portaria 1.467/2022
bem como levar ao conhecimento dos conselheiros a gestão
financeira do RPPS com o intuito de o conselho aferir a saúde
do regime previdenciário ao que se refere à meta atuarial e a
rentabilidade dos investimentos, transparência das operações
financeiras, esclarecimentos de risco associados a carteira de
investimento e execução da PAI - Politica Anual de
Investimentos. Na sequencia passou a palavra ao Sr. Douglas
Bulian que, com o recurso de projeção de tela (datashow)
passou a discorrer sobre o relatório do Segundo Trimestre/2022
(abril, maio e junho). Em seus relatos trouxe os pontos
econômicos do último trimestre e o resultado da carteira do
IPECAN. Concluiu a apresentação com atualização da posição
da carteira para o primeiro semestre acumulando rentabilidade
de R$ 821.552,67 (oitocentos e vinte e um mil quinhentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) sendo em
pontos percentuais 2,03%. A meta atuarial a ser perseguida
acumulou para o segundo trimestre 8,04%. Foi esclarecido pelo
Sr. Douglas Bulian que a meta a ser perseguida ficou alta em
virtude da alta inflação para o semestre, rememorou que as
estimativas pelos IBGE apontava uma inflação de
aproximadamente de 4,37% para 2022, entretanto em virtude
dos pontos econômicos, principalmente guerra entre Rússia e
Ucrânia elevou o IPCA muito além do esperado para todo
exercício de 2022. Em conclusão levou ao conhecimento dos
membros presentes que de acordo com os extratos de
junho/2022 o IPECAN acumula um PL (patrimônio líquido) de
R$ 39.843.075,75 (trinta e nove milhões oitocentos e quarenta
e três mil setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Na
sequência a Sra. Izolda esclareceu que juntamente com comitê
de investimento tem se reunido e avaliado as melhores opções
de investimento buscando o modelo mais eficiente para
alcançar a meta atuarial para 2022. Em seguida passou a
palavra ao presidente do conselho Sr. Edson Gonçalves que
abriu tempo para questionamento e sanar dúvidas, após feito os
esclarecimentos e considerações suspendeu a reunião as
10h30min para coffee break, com retorno as 10 h40min. Em
continuidade a pauta da reunião, o consultor Douglas Bulian,
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passou a relatar sobre a Portaria 1.467/2022 elaborada pelo
Ministério do Trabalho e Previdência, publicada em
02/06/2022. A Portaria veio com o intuito de consolidar e
parametrizar a legislação dos Regimes Próprios de Previdência
Social. Destacou a relevância da Portaria e destacou os Artigos
da mesma que se referem à parte de investimentos. Orientou
aos membros dos Conselhos, gestores e demais colaborados do
RPPS tomem conhecimento da mesma. Desta forma abordou
os artigos que se referem à parte de investimentos. Frisou que a
nova Portaria traz mudanças e atualizações na parte contábil,
previdenciária e atuarial. Após esclarecimentos e
entendimentos foi sugerido que os Gestores do RPPS
encaminhem a referida portaria a administração do município e
também aos colaboradores do RPPS. Por fim, passou a palavra
ao presidente do conselho que perguntou se havia algo mais a
ser tratado, não havendo manifestação deu por encerrada a
reunião da qual eu Renata de O. Campos, secretária desta
reunião, lavrei apresente ata que segue assinada por mim e pelo
presidente do Conselho. Os demais participantes assinam em
lista que segue anexa.
 
EDSON GONÇALVES DA SILVA
Presidente
 
RENATA O. CAMPOS
Secretária 
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