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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 002/2023.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de dois mil e
vinte e três, às 8:30 horas , reuniram-se na sala de reunião do
IPECAN os membros do Conselho Deliberativo Edson
Gonçalves, Renata de Oliveira Campos, Kelly Daiane Gavenda
e Valmira Berkembrock, os membros do Conselho Fiscal Maria
Verônica de Oliveira Assis, Claudio de Paula e Beatriz de
Oliveira Cardoso, os membros do Comitê do Investimentos
Gilmário Silva de Góes e Izolda Madella, a Diretora Financeira
Luciene Fernandes Gonçalves e a colaboradora Liliane
Venâncio e o Sr.º Douglas Bulian Consultor financeiro
representante da prestadora INFINITY CONSULTORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA. A Srª Izolda Madella deu abertura
a reunião lendo a pauta descrita no Edital de Convocação
nº001/2023/IPECAN sendo: Apresentação do 4º relatório
trimestral de investimento 2022. Apresentação do relatório de
desempenho da carteira do exercício de 2022 com ênfase aos
principais riscos assumidos, rentabilidade e meta atuarial e
outros assuntos de interesse do RPPS e dos participantes.
Assim, passou a palavra ao Senhor Douglas, consultor
financeiro, que, com o auxilio de projeção de tela explanou
sobre a retrospectiva do cenário econômico a execução da
Política Anual de Investimentos, os cenários traçadas para o
ano de 2022, os riscos assumidos, as estratégias adotadas, meta
atuarial e rentabilidade da carteira no período. Os fundos do
IPECAN rentabilizaram no acumulo do ano R$ 2.860.058,49
(dois milhões oitocentos e sessenta mil cinquenta e oito reais e
quarenta e nove centavos), equivalente a 7,08% de
rentabilidade enquanto a meta atuarial fechou em 10,97%, ou
seja o IPECAN atingiu 64,58% da meta atuarial, o patrimônio
liquido do IPECAM encerou em R$ 46.457.993,62 (quarenta e
seis milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e
noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Os valores
estão investidos em três seguimentos sendo Renda Fixa com
96,77%, Renda Variável 1,76% e Estruturado com 1,46%.
Atualmente a diversificação dos valores é aplicado em 19
(dezenove) fundos, já credenciados e com percentuais de
investimento dentro dos limites estabelecidos na politica de
investimento. Foi demonstrada a evolução patrimonial do
IPECAN passando de R$36.479.264,73 em 2021 para R$
46.457.993,62 já deduzidos os valores pagos aos beneficiários
no ano de 2022. Em relação ao retorno dos investimentos
passou de R$ 1.360.607,61 em 2021 para R$ 2.860.058,49 em
2022. Na sequência relatou que o melhor cenário para
investimento no primeiro semestre continuará sendo em renda
fixa, sempre buscando fundos e estratégia adequados para o
perfil do RPPS. Em relação ao não atingimento da Meta,
explicou que isso depende muito do cenário econômico do
Brasil e do mundo e considerando os fatos ocorridos, tais como
os reflexos da Covid 19, as eleições presidenciais entre ouros
fatores, isso tem reflexo direto nos retornos de investimentos.
Assim, nem sempre o valor estimado para as rentabilidades é o
que ocorre. Disse que a empresa e os membros dos comitês
atuam de forma constante buscando acompanhar o cenário
econômico e realizando as adequações de investimentos da
forma mais adequada com vistas a atender a Politica de
Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos e
aprovada pelo Conselho Deliberativo. Seguindo foi concedido
espaço para manifestação dos presentes. Não havendo
manifestação, a superintendente e também Presidente do
Comitê de investimento, agradeceu a presença de todos,
encerrando a reunião as 10:00 horas e solicitando que
assinassem a lista de presença que segue anexa a ata. A
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presente ata lavrada por mim, Luciene Fernandes Gonçalves,
designada para ser secretaria desta reunião, seguirá assinada de
forma eletrônica juntamente com os demais membros do
comitê de Investimento que estiveram presentes sendo Izolda
Madella e Gilmario Silva de Góes.
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