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ATA Nº 11/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Dezesseis (16) dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove (2019), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, exceto o membro José Cristino do 
Prado, conforme atestado médico anexo, para a seguinte ordem do dia: 
 
1) Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2019 e informações 

sobre Assembleia Geral de Cotista do FIDC PREMIUM. 
 

A carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2019 obteve retorno 
de 1,49% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,57%, no período a 
carteira teve retorno de 9,35% e a meta foi de 7,20%. Ressaltou que todos os ativos 
estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. O patrimônio líquido 
do RPPS fechou o mês em R$ 66.180.449,71 (Sessenta e Seis Milhões, Cento e Oitenta 
mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) com recursos 
aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos 
investimentos (doc. 1). 

O Presidente informou aos membros sobre a Assembleia Geral de Cotistas do 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM, 
realizada no dia 04 de outubro de 2019 na sede social da administradora Finaxis 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., onde foram prestados os esclarecimentos 
necessários sobre os Direitos Creditórios que compõem a carteira do Fundo.  

Primeiramente, o escritório de advocacia EFCAN fez explicação sobre os ativos 
que compõe a carteira do Fundo, demonstrando quais os tipos de ação judicial envolvem 
a carteira. Na sequência, o escritório deu uma explicação geral sobre os processos e 
passou a fazer uma explanação sobre os ativos. No contexto sobre os processos que 
foram objeto de compensação pelo Banco Rural, no qual foram apresentados termos de 
quitação, o advogado Mattos Filho falou sobre a ação ajuizada em face do Banco Rural 
para exigir as contas e, posteriormente, cobrar os valores erroneamente compensados. 
Por fim, o escritório EFCAN passou a esclarecer a alteração no provisionamento que 
gerou ajuste no PL do Fundo. Parte dos investidores perguntaram o porquê do 
provisionamento em valor a maior do que o originalmente informado se dera em julho, 
quando a Administradora informou que o reconhecimento dessa necessidade de provisão 
a maior se dera por ocasião da preparação das informações financeiras anuais do Fundo, 
levando em consideração o status e prognósticos de perda informados pelos advogados 
da causa. E ainda foram deliberados outros assuntos, conforme Ata da Assembleia 
(doc.2). 

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 da mesma.   
 Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 
 
   Sala das reuniões, 16 de outubro de 2019. 
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