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ATA Nº 001/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Quinze (15) dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte (2020), 
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 dezembro de 2019; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2019 que obteve 
retorno de 2,08% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 
0,97%, no período a carteira teve retorno de 13,03% e a meta foi de 9,86%. 
Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política 
de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
69.440.730,46 (Sessenta e Nove Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil, 
Setecentos e Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos) com recursos aplicados 
em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos 
investimentos (doc. 2). 
Foi destacado que os fundos de renda variável e renda fixa obtiveram 
rentabilidade positiva, com exceção do FIDC Premium -0,16%. 
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 janeiro de 2020. 
 
 
 

 
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS      MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 

       Presidente Comitê          Membro Comitê 
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ATA Nº 002/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Dezenove (19) dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2020; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2020 obteve retorno 
de 0,11% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,71%, no 
período a carteira teve retorno de 0,11% e a meta foi de 0,71%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 
investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
69.773.157,85 (Sessenta e Nove Milhões, Setecentos e Setenta e Três Mil, 
Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) com recursos 
aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico 
dos investimentos. 
Foi destacado que a maioria dos fundos de renda variável obtiveram 
rentabilidade negativa devido a Crise do Coronavírus na China.  
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, 19 de fevereiro 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 
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ATA Nº 003/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 
PARAIBUNA. 
 
   Aos Quatro (04) dias do mês de Março do ano dois mil e vinte 
(2020), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos e o consultor de 
investimentos para a seguinte ordem do dia: 1) Análise da Carteira de 
Investimentos e Realocação de Recursos em Novos Fundos de Investimentos. 
 

O consultor de investimentos Sr. Thiago Norte Natario, discorreu 
sobre a análise feita da carteira de investimentos do RPPS para tomada de decisão 
do comitê de investimentos com aprovação dos conselhos deliberativo e fiscal, no 
que tange as realocações de fundos já existentes como também para alocação em 
fundos novos. 

Informou que diante das recentes quedas do mercado financeiro 
e grande volatilidade apresentada nos índices de renda fixa e renda variável nos 
últimos dias, recomendou algumas alterações visando deixar a carteira de 
investimentos do IPMP em linha com a estratégia de longo prazo e aderente aos 
limites impostos pela Resolução 3.922/2010 e aos limites aprovados na Política de 
Investimentos 2020 deste instituto. 

Conforme colocado nas recomendações da consultoria a 
estratégia de alocação ficaria dessa forma: 

 
Resgatar o valor total do fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.327.340/0001-73) e 
direcionar para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.442.078/0001-05). 
 
Resgatar o valor total do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI LP (CNPJ: 03.737.206/0001-97), direcionar R$ 
11.000.000,00 (Onze Milhões de Reais) para o fundo CAIXA BRASIL 
GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55) e 
direcionar o valor restante para o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71). 
 
Resgatar R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) do 
fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 
LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10) e direcionar para o fundo CAIXA 
ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 
08.070.841/0001-87). 
 
Resgatar R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) do fundo BB PERFIL FIC 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ: 
13.077.418/0001-49) e direcionar para o fundo BB RETORNO TOTAL FIC 
AÇÕES (CNPJ: 09.005.805/0001-00), conforme análise positiva recente deste 
produto. 

 
Baseado nas recomendações apresentadas e nas análises de 

novos fundos enviadas a consultoria cujo parecer foi favorável para todos os fundos 
enviados, o comitê decidiu por bem realocar e alocar nos fundos recomendados 
levando em consideração as melhores rentabilidade para a carteira do RPPS 
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Dessa forma, ajustamos os investimentos na obtenção dos 
melhores resultados e na mitigação dos riscos e aumentamos a exposição em 
renda variável com intuito de diversificar a carteira, bem como a exposição a 
retornos da economia real, que atualmente possui uma expectativa positiva a longo 
prazo, como também alocando em segmentos gestão duration. 

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, 04 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 
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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 
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ATA Nº 005/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Vinte e Quatro (24) dias do mês de abril 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 Março de 2020; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de março de 2020 obteve retorno 
de -6,66% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,56%, no 
período a carteira teve retorno de -7,62% e a meta foi de 1,94%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 
investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
64.858.258,03 (Sessenta e Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, 
Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Três 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. 
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, 24 de abril 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 
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ATA Nº 006/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Vinte e Sete (27) dias do mês de maio 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 Abril de 2020; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de abril de 2020 obteve retorno de 
1,71% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,14%, no 
período a carteira teve retorno de -6,04% e a meta foi de 2,08%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 
investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
66.192.011,14 (Sessenta e Seis Milhões, Cento e Noventa e Dois Mil, Onze 
Reais e Catorze 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, porem o retorno 
acumulado ainda permanece negativo devido à Crise do Coronavírus – COVID 
19, que impactou a economia mundial.  
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, 27 de maio 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 
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ATA Nº 007/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Vinte e Quatro (24) dias do mês de junho 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 Maio de 2020; 
2) Relatório de Alerta TCESP; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de maio de 2020 obteve retorno de 
2,27% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,07%, no 
período a carteira teve retorno de -3,91% e a meta foi de 2,15%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 
investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
68.109.058,50 (Sessenta e Oito Milhões, Cento e Nove Mil, Cinquenta e Oito 
Reais e Cinquenta 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.  
O Presidente apresentou aos membros do Comitê o Relatório de Alerta do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a Avaliação da 
Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS, onde alertou-se o RPPS 
e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários 
municipais, considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre 
em análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou 
aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao descumprimento 
da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial 
determinado na legislação de regência (art 40 da Constituição Federal, art. 69 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei Federal 9.717/1998) e possível 
desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e IV, da Resolução CMN nº 
3.922/2010.  
O Presidente e membros do Comitê discutiram que em razão da pandemia do 
COVID – 19, o mercado financeiro está enfrentando enormes dificuldades, com 
consequente queda da rentabilidade dos ativos financeiros e, em muitos casos, 
perdas significativas em investimentos. 
Diante desse cenário, estamos diante de grande dificuldade para que as 
carteiras de investimentos dos Regimes Próprios alcancem a meta atuarial 
prevista como necessária para equacionamento do déficit atuarial, cabendo o 
acompanhamento constante do comportamento dos investimentos com vistas a 
conseguir o melhor desempenho possível diante do atual momento de 
incertezas. 
Ressaltamos que deve ser respeitada a política de investimentos previamente 
estabelecida conforme normativo legal e, especialmente, manter a prudência e o 
binômio segurança e rentabilidade das aplicações, respeitando-se sempre a 
autonomia do gestor, dos conselhos e comitê de investimentos e adotando-se 
critérios técnicos na gestão dos recursos. 
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.   
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Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 

 
 

 
   Sala das reuniões, 24 de junho 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 
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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. 
 
 

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 
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ATA Nº 009/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Doze (12) dias do mês de agosto 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 julho de 2020; 
2) Análise da Carteira de Investimentos e Realocação de Recursos em Novos 
Fundos de Investimentos; 
3) Comunicado da BBDTVM referente ao Fundo de Investimento BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS IPCA II; 
4) Resposta aos ofícios encaminhados a Petra Capital Gestão de Investimentos 
Ltda e Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A; 
5) Fato Relevante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 
FIDC PREMIUM, (CNPJ: 06.018.364/0001-85). 
 

A carteira de Investimentos referente ao mês de julho de 2020 obteve retorno 
de 2,09% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,88%, no 
período a carteira teve retorno de 0,01% e a meta foi de 3,80%. Ressaltou que todos 
os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. 

O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 71.574.893,91 (Setenta e 
Um Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e 
Noventa e Um Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável 
conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos. 

Foi destacado que o retorno da Carteira no mês e no acumulado foi positivo, 
porém ainda distante da meta atuarial devido à Crise do Coronavírus – COVID 19, 
que impactou a economia mundial, corte da taxa Selic, dentre outros fatores. 

O comitê realizou a análise de novos fundos de renda fixa e variável, a fim de 
melhorar a rentabilidade da carteira.  

Tendo em vista o fechamento do primeiro semestre do ano e analisando o 
retorno e os enquadramentos da carteira de investimentos do RPPS, foi expostas 
algumas alterações visando aproximar os percentuais alocados em cada sub-
segmento a nossa estratégia de longo prazo, observando a aderência aos limites 
impostos pela Resolução 3.922/2020 e aos limites aprovados na Política de 
Investimentos 2020. 

Em análise do Comitê e recomendações da consultoria a estratégia de 
alocação ficaria dessa forma: 

Resgatar o valor total do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 25.078.994/0001-90) e direcionar para o fundo BB 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ: 35.292.588/0001-89) que apresenta uma estratégia de investimento mais 
dinâmica, porém foi verificado que o fundo foi criado em 16/03/2020, não sendo 
possível verificar o histórico do fundo. Desta forma o Comitê verificou que o fundo 
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-
09) apresenta a mesma estratégia de investimento, vem demonstrando uma boa 
rentabilidade e já encontra-se na carteira do Instituto, decidindo o Comitê 
redirecionar o valor para este fundo.  
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Resgatar o valor total do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 10.740.670/0001-06) e direcionar para o fundo 
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 
34.660.276/0001-18) que possui melhor perspectiva de retorno no longo prazo. 

Resgatar R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do fundo CAIXA BRASIL 
IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10) e 
direcionar para o fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES (CNPJ: 
30.068.224/0001-04) aumentando assim a exposição da carteira em fundos de 
ações, em linha com nossa estratégia de longo prazo. 

Baseado nas recomendações apresentadas e nas análises de novos fundos 
enviadas a consultoria cujo parecer foi favorável para todos os fundos enviados, o 
comitê decidiu por bem realocar e alocar nos fundos recomendados levando em 
consideração as melhores rentabilidade para a carteira do RPPS 

Dessa forma, ajustamos os investimentos na obtenção dos melhores 
resultados e na mitigação dos riscos e aumentamos a exposição em renda variável 
com intuito de diversificar a carteira, bem como a exposição a retornos da economia 
real, que atualmente possui uma expectativa positiva a longo prazo. 

O Presidente apresentou aos membros do Comitê o comunicado da BBDTVM 
referente ao Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS 
PÚBLICOS IPCA II, (CNPJ: 19.303.794/0001-90), onde informa que em 
decorrência do processo de Consulta formal aos cotistas, finalizado ás 17 horas do 
dia 03 de agosto de 2020, foi aprovado o encerramento das atividades do Fundo. O 
resgate total das cotas se dará em 04 de setembro de 2020 com crédito em conta 
corrente no mesmo dia, conforme critérios estabelecidos no regulamento do fundo. 
O Comitê em análise do valor a ser resgatado, decidiu que irá utilizar parte do valor 
para repasse do Imposto de Renda dos aposentados, pensionistas e servidores do 
Instituto e o valor remanescente aplicar em um fundo de renda variável. Foi 
analisado o fundo BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES, (CNPJ: 07.882.792/0001-14) 
que dentre outros fundos do mesmo segmento apresentou uma expectativa positiva 
a longo prazo.  

Foi repassado a respostas aos ofícios encaminhados a Petra Capital Gestão 
de Investimentos Ltda e Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, 
gestora e administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM, (CNPJ: 06.018.364/0001-85), informando sobre 
os ativos que compõem a carteira, as estratégias adotadas neste momento de crise 
e medidas de proteção estão sendo tomadas. 

Por fim, foi apresentado o fato relevante encaminhado pela  Finaxis Corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários S/A comunicando aos cotistas do FIDC PREMIUM 
que o valor da cota do mesmo na data de encerramento do exercício foi impactada 
em função da atualização do relatório de processos emitido pelo escritório de 
advocacia contratado, nos termos do que estabelece o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis nº 25. Após revisão do referido relatório, relativo à data de encerramento 
do exercício do Fundo, o complemento no provisionamento foi da ordem de R$ 
7.277.012,76. Neste sentido, a carteira do fundo foi reprocessada pelo 
Administrador de forma a refletir tal provisão e que, como não houve movimentação 
de cotas desde então, os extratos não serão alterados pois, no período, não houve 
movimentação de cotas no Fundo. Os auditores independentes considerarão este 
ajuste como evento subsequente. 
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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, 12 de agosto 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 
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ATA Nº 010/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Dezesseis (16) dias do mês de setembro 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 agosto de 2020; 
2) Relatório de Alerta TCESP; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de agosto de 2020 obteve 

retorno de -0,61% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,71%, 
no período a carteira teve retorno de -0,60% e a meta foi de 4,54%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. 

O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 71.430.036,39 (Setenta e 
Um Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Trinta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos) 
com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório 
analítico dos investimentos. 

Foi destacado que o retorno da Carteira no mês foi negativo devido Crise do 
Coronavírus – COVID 19, que novamente impactou a economia mundial, dentre 
outros fatores. 

O comitê realizou aplicações em novos fundos de renda fixa e variável, a fim 
de melhorar a rentabilidade da carteira, conforme deliberado na ultima reunião.  

O Presidente apresentou aos membros do Comitê o Novo Relatório de Alerta 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a Avaliação da 
Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS, onde alertou-se o RPPS e a 
Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, 
considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a 
rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou aquém do previsto. Esta 
análise pode demonstrar tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do 
exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência 
(art 40 da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da 
Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I 
e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.  

O Presidente e membros do Comitê discutiram que em razão da pandemia do 
COVID – 19, o mercado financeiro ainda está enfrentando enormes dificuldades, 
com consequente queda  e oscilações da rentabilidade dos ativos financeiros e, em 
muitos casos, perdas significativas em investimentos. 

Diante da continuidade desse cenário, ainda estamos diante de grande 
dificuldade para que as carteiras de investimentos dos Regimes Próprios alcancem a 
meta atuarial prevista como necessária para equacionamento do déficit atuarial, 
cabendo o acompanhamento constante do comportamento dos investimentos com 
vistas a conseguir o melhor desempenho possível diante do atual momento de 
incertezas. 

Ressaltamos que deve ser respeitada a política de investimentos previamente 
estabelecida conforme normativo legal e, especialmente, manter a prudência e o 
binômio segurança e rentabilidade das aplicações, respeitando-se sempre a 
autonomia do gestor, dos conselhos e comitê de investimentos e adotando-se 
critérios técnicos na gestão dos recursos. 

 
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 
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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 setembro de 2020. 
 
 
 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
Presidente Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
 
 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro Comitê 

 
 
 

ANA PAULA SANTANA DE ANDRADE 
Membro do Comitê 
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ATA Nº 011/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Catorze (14) dias do mês de outubro 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 setembro de 2020; 
2) Análise da Carteira e Realocação de Recursos; 
3) Folha de Pagamento. 
 
A carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2020 obteve retorno 
de -1,30% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,65%, no 
período a carteira teve retorno de -1,90% e a meta foi de 5,22%. Ressaltou que 
todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos. 
O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 70.845.465,31 (Setenta Milhões 
Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta 
e Um Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme 
demonstra o relatório analítico dos investimentos. 
Foi destacado que o retorno da Carteira permanece negativo devido à Crise do 
Coronavírus – COVID 19, que impactou a economia mundial.  
Em análise na carteira diante das recentes quedas do mercado financeiro e grande 
volatilidade apresentada nos fundos de renda variável e levando em consideração 
as melhores rentabilidade para a carteira do do IPMP em linha com a estratégia de 
longo prazo e aderente aos limites impostos pela Resolução 3.922/2010 e aos 
limites aprovados na Política de Investimentos 2020, decide o comitê em Resgatar o 
valor total do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES (CNPJ: 
23.731.629/0001-07) e direcionar para o fundo BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 
(CNPJ: 07.882.792/0001-14), que apresenta melhores perspectivas de retorno.  
Em análise, para cobertura da folha de pagamento do mês de Outubro de 2020, 
realizar resgate no valor de R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais) do fundo de 
investimentos BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49). 
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, 14 de outubro de 2020. 
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GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
Presidente Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
 
 

ANA PAULA SANTANA DE ANDRADE 
Membro Comitê 

 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro do Comitê 
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ATA Nº 012/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Onze (11) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte (2020), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, para a seguinte ordem do dia: 
 
1) Folha de Pagamento; 
2) Obrigações Patronais pagas a maior – Câmara Municipal de Paraibuna 
 
Em análise do Comitê, para cobertura da folha de pagamento do mês de Novembro, 
bem como pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro dos Aposentados e 
Pensionistas de 2020, realizar resgate no valor de R$ 367.064,71 (Trezentos e 
Sessenta e Sete Mil e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) do fundo 
de investimentos BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49). 
Tendo em vista o processo administrativo nº 26/2020 relativo a devoluções de 
valores pagos a maior no que concerne à cota patronal da contribuição 
previdenciária recolhidos pela Câmara Municipal deste Município aos cofres do 
IPMP, ante a alegação de que tal recolhimento se dera com base em alíquotas 
superiores a 17%, fixada nos termos da Lei Municipal 3.084/2017. Foi encaminhado 
ao jurídico, que emitiu parecer favorável a devolução e o processo será 
encaminhado para a contabilidade para atualização e correção dos valores, com a 
vinda dos autos será efetuado o pagamento. Em análise do Comitê decidiu que após 
apuração do valor devido seja efetuado resgate do fundo BB PERFIL FIC RENDA 
FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49) para 
a realização da devolução. 
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, 11 de novembro de 2020. 
 

 
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 

Presidente Comitê 
Certificado Anbima CPA10 

 
ANA PAULA SANTANA DE ANDRADE 

Membro Comitê 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro do Comitê 
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ATA Nº 013/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 
PARAIBUNA. 
 
 Aos Vinte (20) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte (2020), 
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) Política de Investimentos 2020. 
 

1) Foi elaborada pelo Comitê com auxílio da empresa de consultoria Crédito 
e Mercado 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. 
O Presidente após sua análise prévia, disponibilizou aos membros do 
Comitê a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as 
observações feitas. Na sequência, foi aberto tempo para a exposição de 
cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, 
observações, dúvidas e esclarecimentos. 
A estratégia de alocação para o exercício 2020 e próximos 05 anos ficou 
dessa forma: 

A estratégia de alocação para o exercício 2021 e próximos 05 anos ficou 
dessa forma: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2021 
        

Estratégia de Alocação - Política de Investimento 

de 2020 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 

CMN % 

  
Limite 

Inferior (%) 
Estratégia 

Alvo (%) 
Limite 

Superior (%) 

Renda 

Fixa 

7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º I b - FI 100% Títulos TN 100,00%   12,00% 57,00% 75,00% 

7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP 100,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º II - Oper. compromissadas em TP TN 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º III a - FI Referenciados RF 60,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º III b - FI de Índices Referenciado RF 60,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º IV a - FI de Renda Fixa 40,00%   4,00% 16,76% 40,00% 

7º IV b - FI de Índices Renda Fixa 40,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas 20,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º VI a - Certificados de Dep. Bancários 15,00%   0,00% 0,00% 15,00% 

7º VI b - Poupança 15,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior 5,00%   0,00% 1,54% 3,00% 
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7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

  Limite de Renda Fixa 100,00%   16,00% 75,30% 118,00% 

              

Renda 

Variável 

8º I a - FI Ref em Renda Variável 30,00%   0,00% 0,00% 2,95% 

8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável 30,00%   0,00% 0,00% 000% 

8º II a - FI em Ações 20,00%   4,00% 18,00% 20,00% 

8º II b - FI em Índices de Ações 20,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

Art. 8º, III - FI Multimercado 10,00%   3,00% 6,00% 10,00% 

8º IV a - FI em Participações 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

8º IV b - FI Imobiliário 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

8º IV c - Ações - Mercado de Acesso 5,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

  Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1° 30,00%   7,00% 24,00% 32,95% 

              

Exterior 

9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa 10,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

9º A II - Constituídos no Brasil 10,00%   0,00% 0,35% 5,00% 

9º A III - Ações - BDR Nível I 10,00%   0,00% 0,35% 5,00% 

  Limite de Investimentos no Exterior 10,00%   0,00% 0,70% 10,00% 

 

Alocação Estratégica para os próximos 5 anos 
        

Estratégia de Alocação - Política de 

Investimento de 2020 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução CMN 

% 

  
Limite Inferior 

(%) 
Limite Superior 

(%) 

Renda Fixa 

7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00%   0,00% 0,00% 

7º I b - FI 100% Títulos TN 100,00%   11,40% 71,26% 

7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP 100,00%   0,00% 0,00% 

7º II - Oper. compromissadas em títulos TN 5,00%   0,00% 0,00% 

7º III a - FI Referenciados RF 60,00%   0,00% 0,00% 

7º III b - FI de Índices Referenciado RF 60,00%   0,00% 0,00% 

7º IV a - FI de Renda Fixa 40,00%   3,95% 40,00% 

7º IV b - FI de Índices Renda Fixa 40,00%   0,00% 0,00% 

7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas 20,00%   0,00% 0,00% 

7º VI a - Certificados de Dep. Bancários 15,00%   0,00% 0,00% 

7º VI b - Poupança 15,00%   0,00% 0,00% 

7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior 5,00%   0,00% 1,53% 

7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5,00%   0,00% 0,00% 

7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura 5,00%   0,00% 0,00% 

  Limite de Renda Fixa 100,00%   15,35% 112,79% 
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Renda 

Variável 

8º I a - FI Referenciados em Renda Variável 30,00%   0,00% 0,00% 

8º I b - FI de Índices Ref em Renda Variável 30,00%   0,00% 0,00% 

8º II a - FI em Ações 20,00%   17,43% 20,00% 

8º II b - FI em Índices de Ações 20,00%   0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 10,00%   3,20% 10,00% 

8º IV a - FI em Participações 5,00%   0,00% 0,00% 

8º IV b - FI Imobiliário 5,00%   0,00% 0,00% 

8º IV c - Ações - Mercado de Acesso 5,00%   0,00% 0,00% 

  Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1° 30,00%   20,63% 30,00% 

            

Exterior 

9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa 10,00%   0,00% 0,00% 

9º A II - Constituídos no Brasil 10,00%   0,00% 5,00% 

9º A III - Ações - BDR Nível I 10,00%   0,00% 5,00% 

  Limite de Investimentos no Exterior 10,00%   0,00% 10,00% 

 

O Instituto de Previdência do Município de Paraibuna considera os limites 
apresentados no resultado do estudo técnico elaborado através as 
reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) 
projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos 
níveis de liquidez da carteira. Foram observados, também, a 
compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das 
obrigações presentes e futuras do regime. 
Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado 
dos ativos que compõe a carteira, os membros do Comitê de 
Investimentos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e 
realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-
estabelecidas forem ultrapassadas. 

 
� Segmento de Renda Fixa: 2,65% do valor alocado neste segmento. 
� Segmento de Renda Variável: 14,46% /;do valor alocado neste segmento. 

 
E considerando a exposição da carteira e seus investimentos e as 
projeções dos indicadores de desempenho dos retornos sobre esses 
mesmos investimentos; o valor esperado da rentabilidade futura dos 
investimentos dos ativos garantidores do RPPS é de IPCA+5,42% (cinco 
vírgula quarenta e dois por cento). 
Considerando o resultado da duração do passivo do Instituto de 
Previdência do Município de Paraibuna a taxa de juros parâmetro definida 
é de 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento). 
Ficou definido como taxa de desconto ou simplesmente Meta Atuarial 
para o exercício de 2020 a taxa de 5,41% (cinco vírgula quarenta e um 
por cento), somado a inflação de IPCA. 
 
Fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da 
Política de Investimentos para o exercício de 2021, após a exposição dos 
membros do colegiado e suas considerações.  
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O Presidente, fará os ajustes necessários na minuta final da Política de 
Investimentos 2020, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, 
a versão final disponibilizada para todos os membros do Comitê via e-mail 
para conhecimento e posterior encaminhamento aos membros do 
Conselho Municipal de Previdência, possibilitando a análise prévia à 
reunião de aprovação da Política de Investimentos 2021 efetiva.  
 
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, 20 de novembro 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 
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ATA Nº 014/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 
PARAIBUNA. 
 
 Aos Dois (02) dias do mês de dezembro 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 outubro de 2020; 
2) Alerta TCESP; 
3) Folha de Pagamento e Obrigações Patronais pagas a maior – Câmara 

Municipal de Paraibuna. 
 
1) A carteira de Investimentos referente ao mês de outubro de 2020 obteve 

retorno de -0,40% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 
1,34%, no período a carteira teve retorno de -1,94% e a meta foi de 7,12%. 
Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e 
política de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
71.127.495,73 (Setenta e Um Milhões Cento e Vinte e Sete Mil Quatrocentos 
e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos) com recursos aplicados 
em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos 
investimentos. 
Foi destacado que o retorno da Carteira permanece negativo devido à Crise 
do Coronavírus – COVID 19, que impactou a economia mundial. 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.   

2) O Presidente apresentou aos conselheiros o Relatório de Alerta do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo referente a Avaliação da Rentabilidade e 
Evolução dos Investimentos do RPPS, onde alertou-se o RPPS e a Prefeitura 
pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, 
considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em 
análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou 
aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao 
descumprimento da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do 
equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência (art 40 da 
Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da 
Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, 
incisos I e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.  
O Comitê de Investimentos relatou que em razão da pandemia do COVID – 
19, o mercado financeiro está enfrentando enormes dificuldades, com 
consequente queda da rentabilidade dos ativos financeiros e, em muitos 
casos, perdas significativas em investimentos. 
Diante desse cenário, estamos diante de grande dificuldade para que as 
carteiras de investimentos dos Regimes Próprios alcancem a meta atuarial 
prevista como necessária para equacionamento do déficit atuarial, cabendo o 
acompanhamento constante do comportamento dos investimentos com vistas 
a conseguir o melhor desempenho possível diante do atual momento de 
incertezas. 
Ressaltamos que deve ser respeitada a política de investimentos 
previamente estabelecida conforme normativo legal e, especialmente, manter 
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a prudência e o binômio segurança e rentabilidade das aplicações, 
respeitando-se sempre a autonomia do gestor, dos conselhos e comitê de 
investimentos e adotando-se critérios técnicos na gestão dos recursos. 
3) Em análise do Comitê, para cobertura da folha de pagamento do mês de 
dezembro, bem como pagamento das devoluções de valores pagos a maior 
no que concerne à cota patronal da contribuição previdenciária recolhidos 
pela Câmara Municipal deste Município aos cofres do IPMP, realizar resgate 
do valor total do fundo de investimentos BB PERFIL FIC RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49). 
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, 02 de dezembro 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 
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ATA Nº 015/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Quinze (15) dias do mês de dezembro 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 Novembro de 2020; 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2020 obteve 
retorno de 3,38% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 
1,34%, no período a carteira teve retorno de 1,38% e a meta foi de 8,56%. 
Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política 
de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 
73.827.873,71 (Setenta e Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Sete Mil, 
Oitocentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos) com recursos 
aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico 
dos investimentos. 
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 dezembro 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 

 

 
 
 


