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ATA Nº 012/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
Aos vinte dias (20) dias do mês de outubro 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 setembro de 2021; 
2) Desenquadramento de Fundo - Aportes; 
 

1) A carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2021 obteve 
retorno de -0,80% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,61%, 
no período a carteira teve retorno de -0,87% e a meta foi de 11,19%. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 77.952.581,81 (Setenta e Sete Milhões, 
Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e 
Um Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme 
demonstra o relatório analítico dos investimentos.  

2) Com relação ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 
RENDA FIXA, tendo em vista que devido as aplicações de aportes e a rentabilidade 
dos últimos meses se desenquadrou da estratégia de alocação prevista na política 
de investimentos, decidiu o Comitê que será aberta uma nova conta corrente 
exclusiva para os aportes no Banco do Brasil, com aplicação no fundo BB 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ: 35.292.588/0001-89) que é uma boa alternativa em linha com nossa 
estratégia de longo prazo e será verificado junto a Consultoria Financeira análise da 
carteira para enquadramento. 

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 outubro 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 


