INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ESPIGÃO DO OESTE - RONDÔNIA

ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

ATA Nº. 016/2019

Dispõe
sobre
a DELIBERAÇÃO
QUANTO
A
POLÍTICA
DE
INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO
DE 2020.

Na data de 21 de Novembro de 2019, ás 15 horas, reuniram-se nas
dependências do IPRAM – Instituto de Previdência Municipal de Espigão do
Oeste, em atendimento ao dispostos normativos e legais, os membros do
referido COMITÊ, para a deliberação sobre o assunto acima disposto como
pauta principal da ordem do dia.
Inicialmente, com a palavra a Presidente do
Comitê de Investimentos, o senhora Naira Regina Ricieri, informa que a
consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de
minuta a Política de Investimento para o exercício de 2020 para apreciação
e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma
eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação
estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos
segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual)
esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores
do RPPS, segundo exigência da Portaria n° 464, de 19 de novembro de
2018. Antes da realização e deliberação desse colegiado, o Gestor dos
Recursos do RPPS, o senhor Weliton Pereira Campos, após sua análise
prévia, disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta
da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor
para também análise prévia. Finalizadas as declarações do senhor
Presidente, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê
apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e
esclarecimentos. A presidente do Comitê de Investimentos Senhora Naira
Regina Ricieri observou que a política de investimentos na sua estratégia
de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não
somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da
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estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as
projeções futuras de déficit e/ou superávit. Atende à Resolução do
Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010,
alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014, pela
Resolução CMN n° 4.604, de 19 de outubro de 2017 e posteriormente pela
Resolução CMN n° 4.695, de 27 de novembro de 2018 (doravante
denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010"),
que
conforme a Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece
as Normas Aplicáveis às Avaliações Atuariais dos Regimes Próprio de
Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas
Avaliações Atuariais seja o menor percentual dentre o valor esperado da
rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS e a
taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo da Taxa de Juros
Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS, em consulta ao
atuário Senhor Thiado Matheus da costa MIBA-2.178 nos informou que a
taxa de juros Parâmetro a ser utilizada para elaboração da Política Anual de
Investimentos de 2020 é de 5,87% em conformidade com a Portaria nº. 17,
de 20 de maio de 2019.
Fechado o período de discussões, fica deliberado pela:
Aprovação da Política de Investimentos para o
exercício de 2020, após a exposição dos membros do colegiado e suas
considerações.
Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi
declarada e encerrada a presente reunião as dezessete horas, e eu Vilson
Riveiro Emerich, na qualidade de Secretário do Comitê de Investimentos
lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros
presentes.
Weliton Pereira Campos_______________________________________
Naira Regina Ricieri __________________________________________
Vilson Reibeiro Emerich_______________________________________
Valquimar Dias de Oliveira_____________________________________
Adriano Meireles da Paz_______________________________________
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