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ATA Nº 14/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
    

Aos Doze (12) dias do mês de Dezembro 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 Novembro/18; 2) Apresentação de fundos novos em renda 
Variável. 

 
1) A Carteira de Investimentos obteve retorno 0,58% durante o mês e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 0,25%. No ano a rentabilidade foi de 7,67% e a meta atuarial no 
mesmo período foi de 9,25%, ficando 1,58% 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$ 57.304.046,38 (Cinquenta e 
Sete Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) 
com recursos aplicados em Renda Fixa,  sendo 44,71% dos recursos investidos na Caixa 
Federal Variável e Renda Variável, conforme demonstra o relatório analítico dos 
investimentos (anexo). 
Para o exercício de 2019 estamos estudando um aumento de exposição em fundos de 
renda variável tendo em vista que o mercado financeiro aponta para uma boa elevação 
desse segmento nos primeiro semestre de 2019.  
Foram apresentados pelas instituições financeiras alguns fundos de renda variável que 
foram encaminhados para análise pela consultoria financeira crédito e mercado, e 
conforme for o resultado da análise será feito repasse ou migração de valores para um ou 
mais fundos como segue abaixo. Com exceção do Banco Santander os demais já 
possuem cadastro e credenciamento junto ao órgão, dessa forma há necessidade de 
aprovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em realizar o prévio cadastro da mesma. 
Salientamos que o prévio cadastro e credenciamento não constitui obrigação em realizar 
aplicações junto às referidas instituições.  
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I; CAIXA BTG PACTUAL X10 FI 
MULTIMERCADO LP; SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES; BRADESCO 
SELECTION FI AÇÕES; BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÂO; BB 
PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA. 

  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 à presente ata que segue subscrita por seus membros. 
  

Sala das reuniões, 12 de Dezembro de 2018. 
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