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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 

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 013-2022

 
Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do
IPECAN, realizada aos 11 (onze) dias do mês de novembro do
ano de 2022, ás 9h00min na sala de reuniões do IPECAN.
Estavam presentes o Gestor de Investimentos Gilmário Silva de
Góes, a Presidente do Comitê e também Superintendente do
RPPS Izolda Madella, a Diretora Financeira Luciene Fernandes
e de forma virtual o Senhor Danilo Santos da Costa Secretário
do Comitê e o Consultor Financeiro Douglas Burlian. A
Senhora Izolda Madella, cumprimentou a todos e deu abertura
a reunião lendo a pauta do dia sendo: Deliberações das
rentabilidades dos investimentos e realocação de recursos.
Informou que o relatório referente ao mês de outubro foi
elaborado pela Infinity Consultoria na responsabilidade do
Senhor Thiago Matheus da Costa sendo disponibilizado via e-
mail e online no sistema financeiro da Infinity aos membros
deste comitê para análise. Junto ao relatório a consultoria
encaminhou uma análise das carteiras com base no atual
cenário, com algumas sugestões de resgates e aplicação. As
análises e sugestões foram feitas com o objetivo de atender a
resolução CMN 4.963/2021 e portaria 1.467/2022, Politica
Anual de investimento, cenário econômico nacional e
internacional, gestão de risco e retorno, bem como atender à
necessidade desta autarquia. 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. Através de vídeo o consultor
financeiro Douglas explanou sobre o atual cenário econômico e
as possibilidades de mercado pós-eleição/2022 bem como as
funcionalidades do sistema disponibilizado pela Infinity. Após
a explanação foram realizadas as análises das carteiras do
RPPS tendo como base o mês de outubro/2022.Conforme
verificado nos extratos e no relatório da Infinity as aplicações
mantiveram-se nas instituições financeiras sendo elas Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O total de
recursos disponíveis no mês de outubro era deR$
43.428.427,46 distribuídos em vinte fundos de investimentos,
com 44,22% dos recursos no Banco do Brasil, 50,16% na
Caixa Econômica Federal e 5,62 % no Itaú Unibanco
distribuído em três segmentos sendo Renda Fixa, Renda
Variável e Investimento no Exterior. Prosseguindo com a
análise verificamos que a rentabilidade do mês de outubro da
carteira de investimentos ficou em 1,15% ultrapassando a meta
atuarial projetada para o mês que era de 0,99%. No acumulado
do ano a rentabilidade ficou em 5,55% enquanto que a meta
atuarial acumulada foi de estava em 8,96%. Conforme
verificado o Instituto, de acordo com a Resolução 4.963/2021
possui um desenquadramento de carteira, conforme relatado na
pag. 1 do relatório estando 1,77% acima do limite permitido.
Desta forma com base na composição da certeira e aferição
econômica do mercado, com vistas a manter uma posição
conservadora, considerando a volatilidade acarretada pelos
eventos políticos este comitê decide por manter uma posição
conservadora em seus investimentos, realizando apenas um
resgate no valor de R$ 1.000,000(um milhão de reais) do fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO – CNPJ:
13.077.415/0001-05 realizando a aplicação do valor no
FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF, CNPJ:
23.215.008/0001-70 para adequar a Resolução 4.963/2021.
Assim, foi informado que casso ocorram grandes mudanças
dentro do cenário econômico este comitê reunir-se de forma
extraordinária para novas discussões. Para realização das
decisões constantes desta ata, foram levadas em considerações
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o atual cenário econômico o relatório de investimentos, as
orientações/recomendações realizadas pelo consultor que
participou de forma virtual desta reunião, os relatórios
encaminhadas via e-mail e whatsApp pela empresa de
consultoria e a análise dos extratos das contas investimento.
Conclusas as pautas e nada mais a ser tratado, ás 11:30 horas a
reunião foi encerrada. A presente ata será assinada de forma
eletrônica pelos membros deste comitê. 
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