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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 004-2023

Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do
IPECAN, realizada aos 13 (treze) dias do mês de março do ano
de 2023, ás 07h30min horas, na sede do IPECAN. Estavam
presentes os membros do Comitê de Investimentos, Gilmário
Silva de Góes, Izolda Madella e Danilo Santos da Costa. A
reunião foi aberta pela presidente Izolda Madella, que,
cumprimentou a todos e deu abertura a reunião lendo a pauta
constante no edital sendo:Análise do relatório de investimento
referente a Fevereiro de 2023. Para cumprimento da pauta
informou que o relatório referente ao mês de fevereiro 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, tendo ainda sido encaminhado no grupo de
whatsapp para conhecimento, leitura e apreciação. As análises
tem por objetivo atender a resolução CMN 4.963/2021 e
portaria 1.467/2022 bem como a Politica Anual de
investimento avaliando o cenário econômico nacional e
internacional, gestão de risco e retorno, bem como atender à
necessidade desta autarquia. Desta forma o objetivo deste
comitê e dos gestores do RPPPS bem como da empresa de
consultoria é de analisar o desempenho e os riscos das
aplicações financeiras, evidenciando a análise
comportamental.Conforme verificado nos extratos e no
relatório as aplicações estão sendo realizadas no Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O total de
recursos disponíveis no mês de fevereiro era de R$
48.117.605,06 distribuídos em dezessete fundos de
investimentos, com 53,38% dos recursos aplicados na Caixa
Econômica, 39,22 % no Banco do Brasil (BB gestão de
recursos DTVM) e 7,40 % no Itaú Unibanco distribuído em
três segmentos sendo Renda Fixa com 92,93% , Renda Variável
1,46% e Estruturado com 5,61%. Prosseguindo com a análise
verificamos que a rentabilidade do mês de fevereiro da carteira
de investimentos ficou em 0,90% não alcançando a meta
atuarial que era de 1,23%. Considerando o atual cenário
econômico nacional e internacional e as perspectivas
oferecidas pelo mercado, seguindo as orientações da empresa
de consultoria, este comitê decide por fazer o resgate de R$
1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) do fundo BB
PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA – CNPJ:
13.077.415/0001-05, os valores resgatados serão aplicados da
seguinte forma: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no fundo
BB PERFIL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ:
13.077.418/0001-49 e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
no fundo ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI
MULTIMERCADO – CNPJ: 00.973.117/0001-51. Para
realização da tomada de decisões constantes desta ata, foram
levadas em considerações o atual cenário econômico, as
orientações/recomendações encaminhadas via e-mail e
WhatsApp pela empresa de consultoria e análise dos extratos
das contas investimento. Conclusas as pautas e nada mais a ser
tratado, a reunião foi encerrada ás 10:30 horas.
 
A presente ata será assinada de forma eletrônica pelos
membros do comitê que estavam presentes.
 
IZOLDA MADELLA
Presidente do Comitê
CP RPPS DIRIG RPPS I Nº 716553067572606
 
GILMÁRIO SILVA DE GÓES
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Gestor de Investimentos
CP RPPS CGINV I Nº 389594982122606
 
DANILO SANTOS DA COSTA
Membro/Secretario
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