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ATA Nº 04/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
   Aos Catorze (14) dias do mês de Março 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 Fevereiro 18; 2) Investimentos e outros assuntos. 
1) Carteira de Investimentos obteve retorno de 0,52% durante o mês e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 0,74%. No ano a rentabilidade foi de 1,86% e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 1,55%. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
51.423.394,67 (Cinquenta e Um Milhões, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e 
Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos) com recursos aplicados em Renda 
Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos (anexo). 
Investimentos: Foram realizadas algumas migrações no final do mês de fevereiro para 
fins de enquadramento perante a resolução e que foi assim distribuída conforme 
aprovação dos conselhos deliberativo e fiscal: 
Banco do Brasil = Resgate R$ 2.300.000,00 do fundo BB Perfil FIC RF Previdenciário 
para aplicação no fundo BB IMA-B FI RF Previdenciário. Nessa transação houve um 
equivoco por parte da gerência da instituição e a aplicação foi realizada no fundo BB 500 
FIC RF. Logo que o erro foi percebido solicitamos através de ofício resgate total para 
envio ao fundo correto conforme solicitado anteriormente; 
CEF = Resgate R$ 3.000.000,00 do fundo Caixa Brasil FI RF REF DI LP para aplicação 
no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF; 
BRADESCO = Resgate R$ 2.700.000,00 do fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-
B5 para aplicação no fundo Bradesco IRF-M1 TP FI RF LP R$ 1.300.00,00 e no fundo 
Bradesco Dividendos FI Ações R$ 1.400.000,00. Nessa transação não houve tempo hábil 
para resgate na data solicitada, 28/02, pois já havia decorrido o horário limite para 
resgates e aplicações. A mesma deverá ser feita no primeiro dia útil do seguinte mês. 
   Foi aumentada a exposição em renda variável para enquadramento e 
elevação da rentabilidade e patrimônio líquido. 
   Conforme decidido em reunião extraordinária o membro Cândida 
Carolina Vieira da Silva Faria foi substituído pelo membro José Cristino do Prado tendo 
em vista que a mesma não renovou sua certificação CPA10.  
   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. 
   Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 
 
   Sala das reuniões, 14 de Março de 2018. 
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