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ATA Nº 06/2018 - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E 
DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos Vinte (20) dias do mês de Junho 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; 2) Balancete Maio/18;  3) Outros assuntos pertinentes ao órgão. 

1 - Carteira de Investimentos obteve retorno negativo de -1,40% durante o mês de 
Maio e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,89%. No ano a rentabilidade foi de 1,86% e 
a meta atuarial no mesmo período foi de 3,77%, ficando 1,91% abaixo da meta. Quanto ao 
enquadramento perante a Resolução 3.922/2010 e 4.604/18 e Politica de Investimentos, os 
ativos se encontram regulares, sendo que a maior concentração ainda continua sendo na 
Renda Fixa. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 52.438.366,68 (Cinquenta e 
Dois Milhões, Quatrocentos e trinta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e 
Oito Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o 
relatório analítico dos investimentos (anexo). 

   Como se pode observar pelos relatórios apresentados pelo 
Comitê de Investimentos os fundos sofreram fortes quedas tanto na renda fixa (IMA e IDKA) 
como também na renda Variável devido ao cenário econômico e também às flutuações no 
mercado financeiro, chegando a desvalorização da carteira em R$ 464.81,45 do mês de Abril 
para o mês de Maio.  Como forma de amenizar esse impacto negativo nos fundos será 
necessário fazer novos ajustes na carteira como migrar dos fundos com índice IMA e IDKA 
para fundos IRF-M; IRF-M1; CDI. Foi solicitado a consultoria Crédito e Mercado análise de 
fundos como alternativa para possíveis migrações de fundos que vem performando negativo, 
como também análise da carteira de investimentos do RPPS. Foi sugerida uma reunião 
extraordinária para o dia 28/06 juntamente com o Consultor de investimentos Sr. André 
Batistela para apresentar a analise da carteira e orientar em como proceder quanto às 
migrações ou aportes a fundos novos. 

2) A contadora comentou o balancete e sua análise referente mês de Maio/18, bem 
como o quadro de investimentos. (anexo) 

3)  Na audiência realizada com as professoras Ana Beatriz A. César e Maria Inês do 
Prado foi proposto por parte do IPMP um acordo para pagamento de 70% do valor devido 
cujo mesmo não foi aceito pelas partes autoras. Elaboração da alteração da lei 0066 nos 
artigos que se referem à pensão por morte; união homoafetiva; mandato dos conselheiros 
entre outros. Com o novo cálculo atuarial houve necessidade em elaborar decreto para 
regulamentação da Lei 3084/2017 que institui Plano de amortização de déficit. Foi passado 
aos conselheiros cotação para contratação de seguro para a sede do IPMP como segue: Banco 
do Brasil Seguros R$ 1.507,37; Caixa Seguradora R$ 1.962,69 e Bradesco Seguros R$ 
2.538,55. Alguns conselheiros se propuseram a pesquisar valores em outras seguradoras e 
apresentar na próxima reunião e assim concluir a transação 

   Nada mais tendo a ser falado ou discutido, para constar lavrou-se a presente, que 
depois de lida segue aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos conselheiros. 

 
Sala das reuniões, 20 de Junho de 2018. 

 
 
 

DURVALINA D. DOS SANTOS E SILVA                                       JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
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