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ATA Nº 003/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
Aos dezessete dias (17) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um (2021), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a seguinte ordem do dia:  
 

1) Carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro 2021; 
2) Realocação de valores no Fundo BB Governança. 

 
A carteira de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2021 obteve retorno 

de -1,25% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,24%, no 
período a carteira teve retorno de -2,10% e a meta foi de 1,92%. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 75.372.498,31 (Setenta e Cinco Milhões, 
Trezentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Um 
Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o 
relatório analítico dos investimentos. 

Considerando o resultado da carteira do IPMP no encerramento do mês, 
alinhado a estratégia de longo prazo e aos limites impostos pela Resolução 
3.922/2010, além dos limites aprovados na Política de Investimentos 2021 e com 
base nas últimas análises o comitê decidiu pelo resgate de R$ 350.000,00 
(Trezentos e Cinquenta e Mil Reais), do fundo BB GOVERNANÇA FI AÇÕES, 
CNPJ: 10.418.335/0001-88, para direcionar R$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil 
Reais) para o Fundo BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES, CNPJ: 07.882.792/0001-14 
e R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para despesas com a Folha de Pagamento dos 
Aposentados e Pensionistas. 

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, 17 de março de 2021. 
 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
Presidente Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
 
 
 

JOSÉ CRISTINO DO PRADO  
Certificado Anbima CPA10 

 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA 
FREITAS 

Membro Comitê 


