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ATA Nº 17/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 
  

Aos treze (13) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove (2019), reuniram-
se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, 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 outubro de 2019 e informações 
sobre Política de Investimentos 2020;  
2) Apresentação, Análise e Deliberação do Regimento Interno, Código de Ética e 
Política de Segurança da Informação;  
3) Esclarecimentos sobre o trâmite dos processos judiciais; e 
4) Outros assuntos pertinentes ao órgão. 

 
1) A carteira de Investimentos referente ao mês de outubro de 2019 que obteve retorno de 

1,52% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,63%, no período a 
carteira teve retorno de 11,01% e a meta foi de 7,75%. Ressaltou que todos os ativos 
estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 67.086.195,12 (Sessenta e Sete Milhões, 
Oitenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Doze Centavos) com recursos 
aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos 
investimentos (doc. 2). 
O Presidente informou que o Comitê de Investimentos com auxílio da empresa de 
consultoria Crédito e Mercado elaborou a Política de investimentos para o exercício de 
2020 abordando os cenários econômicos Nacional e Internacional e propostas de: (i) 
alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos 
segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da 
rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo 
exigência da Portaria n° 464, de 19 de novembro de 2018. 
Será encaminhado aos membros do Conselho Municipal de Previdência, via e-mail, 
minuta final da Política, com os parâmetros deliberados pelo Comitê de Investimentos, 
possibilitando a análise prévia à reunião extraordinária para aprovação da Política de 
Investimentos 2020 no dia 20/11/2019 as 14:00h.  
 

2) O Presidente apresentou aos conselheiros a minuta das resoluções que dispõe sobre o 
Regimento Interno (doc. 3), Código de Ética Profissional (doc. 4) e Política de 
Segurança da Informação (doc. 5).  
Após a análise dos documentos os membros POR UNANIMIDADE APROVARAM 
A MINUTA DAS RESOLUÇÕES.  
 

3) Na sequência foi informado a decisão do processo judicial com finalidade em 
regularizar os lotes denominados ‘Areião’, no qual negaram o provimento ao recurso 
interposto pelo município, conforme acórdão (doc. 6).  
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4) O Presidente informou aos membros que está em trâmite a abertura de uma nova vaga 
de estágio para repor a estagiária Bárbara Faria Gomes, tendo a vista a finalização do 
contrato em 31/12/2019.  
Em seguida, o Presidente apresentou a Média Comparativa de Preços (doc. 7) 
referente ao processo de licitação para contratação de Sistemas de Informática para 
Gestão Pública, que após a realização de cotações de preços com empresas do ramo, o 
valor estimado ficou em R$ 41.000,04 (quarenta e um mil reais e quatro centavos).  
Por fim, o Presidente e os membros comentaram sobre a Palestra “Reforma da 
Previdência e seus impactos nos municípios”, realizado no dia 01 de novembro de 
2019 na cidade de Mogi das Cruzes/SP. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos 
conselheiros e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, para constar 
lavrou-se à presente ata, que segue abaixo assinada por todos os presentes. 

 
Sala das reuniões, 13 de novembro de 2019. 

 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
Presidente Interino IPMP 

 

 
 
 

JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro CMP Membro CMP 

 
 
 

SUELY APARECIDA FARIA DOS S. 
BARROS 

ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA 
SILVA 

Membro CMP Membro CF 

 
 

ARINE APARECIDA DAS NEVES JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS 
Membro CF Membro CF 

 
 

 
 
 
 

 


