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ATA Nº 01/2018 - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E 
DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos Dez (10) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito (2018), reuniram-se os 

membros do Conselho Municipal de Previdência e Fiscal do IPMP, para a seguinte ordem do 
dia: 1) Investimentos 2017; 2) Propostas Avaliação Atuarial; 3) Edital Chamamento; 4) 
Outros assuntos pertinentes ao órgão. 

1) Encerramento do exercício 2017 conforme retorno e meta atuarial acumulados no 
ano de 2017 (anexo) onde o retorno da carteira de investimentos do RPPS foi de 0,84% no 
mês de dezembro e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,91%. No acumulado do ano foi 
de 10,92% para carteira de investimentos e a meta atuarial IPCA+6,00% no mesmo período 
foi de 9,04%. O patrimônio líquido do RPPS fechou o exercício em R$ 50.679.997,18 
(Cinquenta Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e 
Dezoito Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o 
relatório analítico dos investimentos (anexo). 

Conforme discutido em reunião p.p. haveria algumas mudanças em fundos com 
índices IMA do Banco do Brasil e Bradesco para fundos com índices CDI e IDKA nas 
mesmas instituições, devido queda da Selic. Essas migrações seriam feitas no momento em 
que as cotas dos fundos acima citados estivessem positivas evitando assim perdas expressivas 
no momento de resgate. Em acompanhamento dos referidos fundos e levando em conta que os 
mesmos performaram expressivamente, entendemos não haver necessidade em fazer as 
migrações portanto permaneceram da mesma forma. 

 Sabemos da necessidade em arriscar em fundos mais arrojados como fundo de 
AÇÕES, FIP, FII, FIDC e Credito Privado para se alcançar e até mesmo superar a meta 
atuarial, mas primamos pela cautela e escolha das instituições sólidas e de primeira linha que 
nos dão mais segurança e transparência nos investimentos. Dessa forma continuaremos 
aplicando os recursos do RPPS somente em BANCOS, sendo descartadas as possibilidades de 
aplicações através de assets, corretoras, bancos de médio ou pequeno porte e outras 
instituições que não estão enquadradas como instituição financeira. 

2) Foram apresentadas propostas para realização de Avaliação Atuarial para o 
exercício de 2018 sendo elas: ETAA - ESCRITÓRIO TECNICO ASSESSORIA ATUARIAL 
R$ 4.500,00; EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL R$ 4.650,00; MELLO 
AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA R$ 7.900,00. Diante dos valores apresentados foi 
escolhida a empresa ETAA levando em conta também todo o período que a mesma já vem 
prestando serviços de assessoria atuarial com competência e lisura, não havendo nada que a 
desabone. 

3) Foram recebidas duas propostas referente ao edital de chamamento para aquisição 
da sede que irá abrigar o IPMP cujos proponentes são: Benedito Camargo, imóvel situado a 
rua Cel Martins, no valor de R$ 480.000,00 e João Sílvio de Oliveira, imóvel situado a Rua 
Nabor Nogueira Santos, no valor de R$ 600.000,00. Os participantes da Comissão de 
Licitação analisaram a documentação apresentada e juntamente com uma avaliação dos 
imóveis poderão concluir pelo vencedor. 

4) Os processos administrativos referentes a aposentadorias e pensões que estavam 
pendentes no ano de 2017 foram todos concluídos com êxito. 
Nada mais tendo a ser falado ou discutido, para constar lavrou-se à presente ata, que depois de 
lida segue aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos conselheiros. 
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Sala das reuniões, 10 de Janeiro de 2018. 
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