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ATA Nº 13/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
    

Aos Catorze (14) dias do mês de Novembro 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 Outubro/18. 
 
1) Carteira de Investimentos obteve retorno 3,05% durante o mês e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 0,96%. No ano a rentabilidade foi de 7,05% e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 8,97%, ficando 1,92% 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$ 56.582.040,31 (Cinquenta e Seis 
Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos) com 
recursos aplicados em Renda Fixa, 44,21% dos recursos investidos na Caixa Federal, e 
Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos (anexo). 
Obtivemos uma melhora expressiva no mês de outubro tendo em vista os acontecimentos 
políticos com a definição das eleições. Agora o momento se volta para a composição das 
equipes de governo e da definição da pauta de reformas a serem apresentadas. 
Permanece ainda como alternativa para elevar a rentabilidade da carteira e atingimento 
da meta atuarial, avaliar aplicações em produtos que envolvam maior exposição ao risco, 
como os FIDC’s e FI Crédito Privado, prevalecendo sempre a devida cautela e 
respeitando os limites da Politica de Investimentos e exigências da Resolução. 
Quanto a Renda Variável, houve uma melhora na atividade econômica que refletiu um 
melhor comportamento dos lucros das empresas e portanto da bolsa de valores e também 
pela importância do produto como fator de diversificação da carteira, em um momento em 
que as taxas de juros dos títulos públicos não estão batendo a meta. 
Dessa forma continuaremos na busca e análise de produtos que agreguem rentabilidade 
e diversificação a carteira do RPPS sempre atendendo aos limites impostos pelas normas 
em vigência. 

  Nada mais tendo a ser tratado ou discutido encerrou-se a presente reunião 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, 14 de Novembro de 2018. 
  

 
 
DURVALINA D’ARC DOS SANTOS E SILVA       ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS 
         Certificada Anbima CPA10                       Membro Comitê 
                  Membro Comitê 
 
 

 
JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
Certificado Anbima CPA10 

                                                               Membro Comitê 


