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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
ATA 010-2022- REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois,
às 08:30 horas , na Sede do Instituto de Previdência Social de
Campo Novo de Rondônia, situado a Avenida Costa e Silva, nº
2021, setor 02, nesta cidade, reuniram-se de forma ordinária os
membros do Comitê de Investimentos. Os trabalhos foram
dirigidos pela presidente do Comitê Izolda Madella. Com a
palavra informou que as decisões tomadas na última reunião
em relação a realocação e direcionamento aos fundos foram
realizados. Ficou em aberto apenas o valor disponível de R$
600.000,00 do BB Fluxo. Na sequencia relatou que a empresa
de consultoria disponibilizou as informações referentes ao
fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA. Disse que nesta oportunidade estariam
realizando a análise do mesmo para possível credenciamento e
investimento. Desta forma passaram a análise documental.
Como a Instituição Banco do Brasil já se encontra Credenciada
conforme publicação em 01/07/2022 sob Credenciamento
002/2022, assim, passaram a ser analisados os documentos que
instruem o fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA,CNPJ: 02.296.928/000190, tendo como administradora e gestora do Fundo a BB
DTVM S.A , CNPJ. 30.822.936/0001-69 e como Custodiante o
Banco do Brasil S.A, CNPJ: 000.000.000/0001-91. O fundo foi
constituído em 19/07/2001 tendo como índice de referencia
/objetivo de rentabilidade o CDI. Não há prazo de carência e a
taxa de administração é de 0,20%a.a. Não possui prazo para
conversão de cotas e nem para resgates. Após análise do
Regulamento do Fundo, do prospecto em conformidade com a
AMBIMA e da Lâmina de informações sobra o fundo,
verificando ser mais uma estratégia para diversificação dos
valores deste RPPS, pois o fundo é destinado também a
Regimes Próprios de Previdência Social que tem como objetivo
proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de
seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. O
FUNDO atualmente possui um PL(patrimônio líquido) de R$
1.434.915.744,56 e distribuídos em cinco espécies de ativos em
que ele concentra seus investimentos para buscar a valorização
de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos
Federais, Depósitos a prazo e outros títulos de instituições
financeiras; Títulos Públicos Federais, Títulos de Crédito
Privado Outras Aplicações. Assim, foi aprovado por este
Comitê o credenciamento do fundo que será acostado ao
Processo Eletrônico de Credenciamento nº 61/2022. Na
sequencia foi relatado que o credenciamento do fundo não gera
a obrigatoriedade de investimento. Fica sob responsabilidade
dos gestores do RPPS a junção documental ao processo e
também a publicação do mesmo. Na sequencia passaram a
análise dos extratos das contas investimentos e análise do
relatório encaminhado pela Infinity, empresa de Consultoria,
tendo como consultor o Senhor Thiago Matheus da Costa.
Informou aos presentes que houve um aditivo de contrato e que
a empresa continua realizando o trabalho de Consultoria
Financeira. As análises realizadas pela empresa e avaliadas por
este comitê são feitas na carteira de investimento deste RPPS,
com o objetivo de atender a resolução MTP Nº
1467/2022CMN, considerando a Politica Anual de
Investimento, cenário econômico e a necessidades desta
autarquia. Considerando os objetivos deste comitê e da
empresa de consultoria os conselheiros passaram a análise do
relatório de Julho que apontou: Manutenção dos recursos nas
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mesmas Instituições financeiras sendo elas Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. O total de recursos disponíveis no
mês de maio era de R$ 40.454.146,70 distribuídos em
dezesseis fundos de investimentos, com 63,87% com Gestão do
Banco do Brasil (BB Gestão de Recursos DTVM) e 36,13% na
Caixa Econômica Federal, distribuídos em três segmentos
sendo Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior.
Prosseguindo a análise verificamos que a rentabilidade deste
RPPS no acumulado do ano ficou em 2,33% enquanto que a
meta atuarial acumulada foi de 7,73%, ou seja, o Instituto
atingiu apenas 30,09% da meta atuarial. Após analise das
rentabilidades dos fundos de investimento no decorrer do mês
de julho e das alocações realizadas, e do relatório encaminhado
pela consultoria, os membros deste comitê decidem por iniciar
seus investimentos junto ao Banco Itaú, instituição já
credenciada sob nº 003/2022 no Processo Administrativo nº
061-2022, por isso, e buscando maior diversidade na carteira
de investimento será resgatado R$ 1.300.000,00 do fundo BB
PREVID FLUXO RF – CNPJ 13.077.415/0001-05 e alocado
R$ 650.000,00 no fundo ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO
RF - CNPJ 32.972.942/0001-28 e R$ 650.000,00 no fundo
ITAÚ INST. MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS CNPJ
00.973.117/0001-51. Para realização da tomada de decisões
constantes nesta 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 tratada, a
reunião foi encerrada às 12h com a leitura da presente ata, que,
após lida e estando em conformidade, segue assinada pelos
presentes.
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