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ATA Nº 02/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
   Aos Oito (08) dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezoito 
(2018), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, para a seguinte ordem do 
dia: 1) Carteira de Investimentos janeiro18; 2) Investimentos e outros assuntos. 
1) Carteira de Investimentos obteve retorno de 1,33% durante o mês e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 0,80%. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
51.441.153,54 (Cinquenta e Um Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Um Mil, Cento e 
Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) com recursos aplicados em 
Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos 
(anexo). 
Investimentos: Serão necessárias migrações para fundos com índice em IRF-M1 com a 
finalidade de enquadramento perante a resolução, sendo encaminhado à consultoria 
Credito e Mercado fundos das instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 
para serem analisados e apresentados aos conselhos para escolha do melhor fundo para 
a carteira do RPPS. 
   Foi solicitado também a consultoria análises de alguns fundos de 
renda variável (ações e multimercado) das instituições BB; CEF; ITAU e BRADESCO 
tendo em vista que ao longo do tempo ficará mais difícil bater a meta apostando somente 
em fundos de renda fixa bem como elevar o PL da carteira. 
   Tendo em vista que até o presente momento somente um membro do 
Comitê está certificado, renovação CPA10 Durvalina Darc dos santos e Silva, 
aguardaremos que os demais obtenham a certificação, caso isso não ocorra alteraremos 
a composição do comitê nomeando dessa forma o Sr. José Cristino que está certificado a 
partir de 20/11/2017.  
   Nada mais tendo a ser tratado ou discutido encerrou-se a presente 
reunião estando os membros do comitê em pleno acordo com as decisões aqui descritas 
e levando ao conhecimento dos conselhos deliberativo e fiscal para aprovação da mesma. 
   Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 
 
   Sala das reuniões, 08 de Fevereiro de 2018. 
   
 
 
DURVALINA D’ARC DOS SANTOS E SILVA       ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS 
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CANDIDA CAROLINA V. DA SILVA 
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