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ATA Nº 13/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Dezoito (18) dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezenove (2019), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos exceto o conselheiro José Cristino 
do Prado, conforme receituário médico anexo (doc.1), para a seguinte ordem do dia: 
 
1) Carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2019; 
2) Aplicação dos valores de repasse patronal/servidor provenientes de 13° salário 

dos servidores e  
3) Apresentação de Carteira Sugerida pelo Gerente de Governos do Banco do 

Brasil Sr. Ademilson Mendes Bispo. 
 
A carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2019 que obteve 
retorno de -0,26% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,98%, 
no período a carteira teve retorno de 10,73% e a meta foi de 8,80%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. O 
patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 67.284.141,16 (Sessenta e Sete 
Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Dezesseis 
Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o 
relatório analítico dos investimentos (doc. 2). 
Após análises, decidiu os membros do Comitê pela aplicação dos valores de repasse 
patronal/servidor provenientes de 13° salário dos servidores, no fundo BB 
PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR, levando em consideração a melhor rentabilidade 
para a carteira do RPPS. 
Houve apresentação de carteira sugerida (doc.3 ) pela DIGOV – Divisão de Fundos de 
Investimentos do Banco do Brasil, apresentação essa realizada pelo Gerente de 
Governos Sr. Ademilson Mendes Bispo que veio a corroborar com as análises e 
decisões sobre aumentar a exposição em Renda Variável aproveitando o momento 
oportuno que o mercado financeiro vem oferecendo para alavancar a rentabilidade 
dos investimentos, aplicando assim em produtos seguros para a carteira. 
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, 18 de dezembro de 2019. 
 
 
 

 
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS   MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 

                Presidente Comitê         Membro Comitê 
               Certificado Anbima CPA10 
 


