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ATA Nº 008/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Quinze (15) dias do mês de julho 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 Junho de 2020; 
2) Consulta Formal - Fundo de Investimento  BB Previdenciário Renda Fixa 

Títulos Públicos IPCA II, CNPJ: 19.303.794/0001-90. 
 
A carteira de Investimentos referente ao mês de junho de 2020 obteve retorno 
de 1,95% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,53%, no 
período a carteira teve retorno de -2,04% e a meta foi de 2,69%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 
investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
69.613.093,76 (Sessenta e Nove Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Noventa e 
Três Reais e Setenta e Seis Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e 
Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos. 
Foi destacado que o retorno da Carteira foi positivo no mês, porém o retorno 
acumulado ainda permanece negativo devido à Crise do Coronavírus – COVID 
19, que impactou a economia mundial, porem serão analisados novos fundos de 
renda variável, a fim de melhorar a rentabilidade da carteira.  
O Presidente apresentou aos membros do Comitê a convocação – consulta 
formal do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS 
PÚBLICOS IPCA II, CNPJ: 19.303.794/0001-90, para análise referente ao 
encerramento das atividades do Fundo e consequente pagamento dos valores 
devidos aos cotistas mediante crédito em conta corrente, conforme prazos e 
critérios estabelecidos no Regulamento. 
O Comitê decidiu pelo encerramento das atividades do fundo e a manifestação 
do voto será efetuada eletronicamente, no período de 24/07/2020 até às 17 
horas do dia 03/08/2020. 
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, 15 de julho de 2020. 
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