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ATA Nº 004/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Dezoito (18) dias do mês de março do ano dois mil e vinte (2020), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, para a seguinte ordem do dia: 
 
1) Carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020 obteve 
retorno de -1,15% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 
0,66%, no período a carteira teve retorno de -1,04% e a meta foi de 1,37%. 
Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política 
de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
69.197.405,65 (Sessenta e Nove Milhões, Cento e Noventa e Sete Mil, 
Quatrocentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) com recursos 
aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico 
dos investimentos. 
Foi destacado que o retorno da Carteira foi negativo devido a Crise do 
Coronavírus – COVID 19, que impactou a economia mundial.  
O Presidente informou que não foi possível a aplicação de R$ 1.500.000,00 (Um 
Milhão e Quinhentos Mil Reais) no fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC 
MULTIMERCADO LP (CNPJ: 08.070.841/0001-87), uma vez que encontra-se 
fechado para novas aplicações, conforme fato relevante (doc. 2), sendo 
realizado novas análises de fundos no mesmo segmento. 
Baseado nas análises de novos fundos CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE 
FIC MULTIMERCADO LP - CNPJ: 00.973.117/0001-51 (doc. 3 ), ITAÚ 
INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - CNPJ: 34.660.276/0001-18 (doc. 4 ), 
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO - CNPJ: 14.120.520/0001-42 
(doc. 5 ) E BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO - 
CNPJ: 21.287.421/0001-15 (doc. 6 ), o comitê decidiu por bem aplicar R$ 
1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) no fundo ITAÚ 
INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS (CNPJ: 34.660.276/0001-18), levando em 
consideração as melhores rentabilidade para a carteira do RPPS, cujo parecer 
foi favorável.  
Por fim, o Comitê comentou sobre as atividades desenvolvidas no 2° Congresso 
Brasileiro de Investimentos dos RPPS, realizado entre os dias 11 e 13 de março 
de 2020 na cidade de Florianópolis/SC, demonstrando a importância da 
participação do Comitê de Investimentos, o atual cenário econômico e as 
providências que deverão ser tomadas para melhor gestão da 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. 
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Sala das reuniões, 18 de março de 2020. 
 
 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
Presidente Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
 
 

JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
Membro Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro do Comitê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


