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ATA Nº 08/2018 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
   Aos Vinte e Oito (28) dias do mês de Junho do ano dois mil e dezoito 
(2018), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a seguinte ordem do 
dia: 1) Análise da Carteira de Investimentos e análise de fundos para possível 
remanejamento de valores. 
 
Análise da carteira de investimentos do IPMP realizada pela empresa de consultoria 
Crédito e Mercado, abordou o cenário econômico internacional e nacional, bem como a 
uma serie de questões que influenciaram na economia brasileira como a greve dos 
caminhoneiros que teve forte impacto e também cenário externo desafiador. 
Analisando a renda fixa recomenda-se que com a devida cautela e respeitados os limites 
da política de investimento e as exigências da resolução, é oportuna a avaliação de 
aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito FIDC e Crédito 
Privado por exemplo, em detrimento das alocações em vértices mais longos. Lembramos 
que as aplicações em renda fixa por ensejarem o rendimento do capital investido devem 
contemplar o curto, médio e longo prazo, conforme as necessidades e possibilidades do 
RPPS.  Quanto a renda variável, recomenda-se a exposição máxima de 30%, por conta 
da melhora da atividade econômica neste ano, refletindo um melhor comportamento no 
lucro das empresas e bolsa de valores e também pelo fato da importância do produto 
como fator de diversificação. Assim já inclusas as alocações em fundos Multimercados 
(10%); FIP (5%); FII (5%), sendo que a alocação em ações, com novo perfil dos fundos 
multimercados passou a ser de 10% direcionados para o longo prazo já que ensejam o 
ganho de capital. 
Diante do cenário apresentado, a sugestão completa é a realocação visando a 
diversificação da carteira em todos os papeis possíveis, sempre respeitando a resolução 
CMN nº 3922/2010 e suas alterações, a Política de Investimentos do RPPS e todos os 
instrumentos de regulação vigente dos órgãos reguladores. 
De acordo com a carteira de investimentos do RPPS temos a recomendar as seguintes 
sugestões de ativos para diversificação: Fundo Imobiliário; Multimercado; Ações Livres; 
IDKA IPCA 2A e IRF-M1 migrando dos recursos provenientes de aplicação em IMA-B; 
IMA-B5 e IMA-B5+. 
Diante das recomendações foi solicitada análise pela empresa de consultoria dos fundos 
a seguir, como possíveis estratégias de diversificação: 
 
CEF FII RIO BRAVO;  
BB IPCA III CREDITO PRIVADO;  
BB MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP;  
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES;  
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC RF e  
ITAÚ MULTIMERCADO JUROS E MOEDA FICFI.  
 
Após a explanação do exposto pelo consultor de investimentos, os membros do comitê 
decidiram aguardar o fechamento do mês em referência para analisar o comportamento 
dos fundos que agregam a carteira do IPMP como também análise pela consultoria dos 
fundos acima citados.  
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Lembrando sempre que deveremos acompanhar a evolução dos mesmos e aguardar o 
melhor momento para aportes. 

  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, 28 de Junho de 2018. 
  

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