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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 

CONSELHO DELIBERATIVO - ATA 011/2022

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e dois, as 09h00minhs foi realizadas de forma
extraordinária, na sala de reuniões do IPECAN Instituto de
Previdência Social de Campo Novo de Rondônia a 11ª (decima
primeira reunião)do Conselho Deliberativo que contou com a
presença dos Conselheiros Francieli de A. Paim Lima, Renata
de Oliveira Campos, Valmira BerKenbrock, Kelly Daiane
Gavenda,EdimarciaLouback da Silva. Estavam presentes os
membros do Comitê de Investimento e do Conselho Fiscal
além da Diretora Financeira e da Superintendente que assinam
a lista de presença que seguirá anexa a esta ata.Os trabalhos
foram presididos pela Senhora Kelly Daiane que foi
secretariada pela Senhora Renata.A mesma cumprimentou a
todos e passou a leitura das pautas do Edital
nº009/2022/IPECAN de 18/10/2022 sendo: Apresentaçãodo 3º
Relatório de Investimento do RPPS referente ao ano de 2022.
Apresentação da PAI/2023 (Politica Anual de Investimentos) e
Outros assuntos de interesse do RPPS e dos participantes. Na
sequencia passou a palavra aoConsultor Financeiro Sr. Douglas
Bulian, representante da prestadora de serviço de consultoria-
INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
que com auxilio de projeção de imagem apresentou o relatório
referente ao 3º trimestre/2022. Em resumo ao explanado o
consultor apresentou que a rentabilidade para o terceiro
trimestre foi de 2,16% (dois vírgula dezesseis pontos
percentuais) calculando retorno trimestral de R$ 891.583,22
(oitocentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e três reais
e vinte e dois centavos) esclareceu o consultor que o IPECAN
superou a meta atuarial estipulada para o período,
contabilizado o exercício de 2022, de janeiro a setembro o
retorno de R$ 1.713.135,89 (um milhão setecentos e treze mil
cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
esclareceu que o instituto perseguiu a meta de 7,89% (sete
vírgula oitenta e nove pontos percentuais) mencionou que a
meta perseguida ficou alta em virtude do IPCA ter ficado
acima do esperado. Após destacar os principais pontos
econômicos do trimestre abriu prazo para esclarecimentos de
dúvidas. Tendo encerrado a primeira pauta, os trabalhos
seguiram para a 2º pauta sendo:Apresentação da PAI/2023
(Politica Anual de Investimentos).O Sr. Douglas passoua
explicar o que é a Política Anual de investimento e qualsua
finalidade para o RPPS.A chamada PAIcompreende um
conjunto de diretrizes e medidas que norteiam a gestão de
longo prazo dos ativos dos planos de benefícios, ou seja, dos
valores financeiros que o Instituto possui para investimento nas
Instituições Financeiras. Relatou que o prazo para aprovação e
envio ao Ministério é até 30/12/2022. Disse que não há
necessidade de aprovação nesta reunião, mas, também não é
viável deixar para aprovação próxima ao fim do exercício para
não correr riscos de perder prazos de envio.Foi informado que
a Politica havia sido disponibilizada aos Conselheiros no dia
20/10/2022. Na sequencia o Consultor passou a apresentação
da Politica que foi elaborada juntamente com o Comitê de
investimentos e esta sendo apresentada para apreciação deste
Conselho. A PAI atendeà Resolução do Conselho Monetário
Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, como
dito anteriormente a Política de Investimento é o documento
que estabelece as diretrizes que devem reger os investimentos
dos recursos conferidos à entidade, com vistas a promover a
segurança, liquidez e rentabilidade necessária para
complementar o equilíbrio entre os ativos e passivos do plano
de Benefícios. Relatou que o RPPS-IPECAN tem como
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compromisso fundamental a adoção do princípio das boas
práticas, norteadas pela competência técnica e na prática dos
princípios éticos na gestão dos recursos. Estes princípios são
pilares para todo o processo de tomada de decisão, garantindo
suas obrigações, sendo referência no controle, balizamento,
maximização dos resultados e da rentabilidade, mitigação de
riscos e transparência na gestão de recursos. Assim, este RPPS
através de seus gestores, comitê de investimento e empresa de
consultoria até a data da aprovação desta Política de
Investimentos, analisou as projeções do mercado para a
inflação e taxa básica de juros para o ano de2023,
fundamentadas através do relatório FOCUS, do Banco Central
do Brasildefinido como taxa de desconto ou simplesmente
Meta Atuarial para oexercício de 2023a taxa4,76% (Quatro
virgula Setenta e Seis pontos percentuais) somado a inflação -
IPCA. Conclusa a apresentação da Politica pelo Consultor e
sanadas as dúvidas os membros do Conselho Deliberaram
sobre a aprovação chegando a seguinte conclusão. A Politica
apresentada nesta data será aprovada sem ressalvas e passará
por modificações se, necessário for no ano decorrer do ano de
2023 para fazer ajustes que sejam pertinentes e necessários
para a boa pratica da Gestão do RPPS. Assim, a íntegra desta
Politica seguirá anexa a esta ata e publicada pelos Gestores do
RPPS-IPECAN. Nada mais a ser tratado e não havendo
manifestação dos presentes a reunião foi encerrada ás
11h30min pela Senhora Kelly Daiane que presidiu esta reunião
na qual eu,Renata de Oliveira Campos, secretária desta
reunião, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelo presidente. Os demais participantes assinam em lista que
segue anexa.
Ata assinada  de forma eletronica .
 
Anexa ao Proc.023/2022-Ipecan 
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