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ATA Nº 12/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
   Aos Dez (10) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito 
(2018), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a seguinte ordem do 
dia: 1) Carteira de Investimentos Setembro/18, 2) Visita de representantes do Banco 
Santander para apresentação de produtos. 
 
1) Carteira de Investimentos obteve retorno 0,64% durante o mês e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 0,92%. No ano a rentabilidade foi de 3,89% e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 7,93%, ficando 4,04% abaixo da meta. 05 fundos rentabilizaram 
negativo , sendo 03 fundos do Banco do Brasil e 01 do Bradesco com índice IMA-B e o 
fundo FIDC Premium. 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$ 54.615.891,01 (Cinquenta e Quatro Milhões, Seiscentos e Quinze Mil, 
Oitocentos e Noventa e Um Reais e Um Centavo) com recursos aplicados em Renda Fixa 
e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos (anexo). 
 
2) Recebemos a visita de representantes do Banco Santander para apresentação de 
produtos de Renda Fixa e Renda Variável a fim de agregar mais rentabilidade a carteira 
de investimentos do RPPS (portfólio anexo).  Os fundos serão encaminhados à empresa 
de consultoria financeira para análise e caso seja vantajoso ao IPMP e aprovado pelos 
conselhos, será feito o cadastro bem como o credenciamento da instituição junto ao 
Instituto. No momento não temos recursos aplicados junto ao Santander.  
 

  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.  

  Nesta data lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 
 
    

Sala das reuniões, 10 de Outubro de 2018. 
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