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ATA Nº 0014/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos dezessete dias (17) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 

um (2021), às 14h, reuniram-se o Presidente e os membros do Conselho Municipal 
de Previdência, Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:  

 
42) Carteira de Investimentos referente ao mês de outubro de 2021; 
43) Desenquadramento de Fundos; 
44) CRP renovado; 
45) Processo de Seleção Previdência Complementar; 
46) Congresso ABIPEM; 
47) Prova agendada - Certificação CPA10; 
48) Projeto de Reforma da Sede do IPMP. 

 
1) A carteira de Investimentos referente ao mês de outubro de 2021 obteve 

retorno de -1,18% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,68%, 
no período a carteira teve retorno de -2,04% e a meta foi de 13,05%. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 77.296.775,96 (Setenta e Sete Milhões, 
Duzentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e 
Seis 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 os membros que será realizada um transferência de 
valores para a 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. 

Será analisado juntamente com a consultoria financeira a carteira de 
investimentos para evitar novos desenquadramentos.  

 
3) Na sequência foi informado pelo Presidente a renovação do CRP, com 

vencimento em 04/05/2022. 
 

4) O Presidente informou ainda que já esta em trâmite na Prefeitura, o 
processo de seleção para a escolha de entidade que irá fazer a gestão da 
previdência complementar. 

 
5) Foi repassado aos conselheiros que não foi possível a participação no 54° 

Congresso Nacional da ABIPEM, realizado entre os dias 10 e 12 de novembro de 
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2021 na cidade de Goiânia/GO, pois a foi negado o pedido de dispensa da 
Conselheira Ana Flávia, pela Diretora do Departamento Municipal de Educação, 
Cultura, Esportes e Lazer, não havendo tempo hábil e aumento nos valores das 
passagens. Desta forma as inscrições realizadas foram transferidas para 9 ° 
Congresso Nacional de Conselheiros da ABIPEM a ser realizados entre os dias 15 e 
17 de dezembro na cidade de Vitória/ES. 

 
6) Na sequência o Presidente comunicou que foi agendado para o dia 29 de 

novembro de 2021 a  prova para certificação CPA 10, dos membros que ainda não 
realizaram a prova. 

 
7) Por fim o Presidente informou que o Projeto de Reforma da sede do IPMP 

foi aprovado junto a Prefeitura e que o edital da licitação está em elaboração.  
 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição 
dos conselheiros e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, para 
constar lavrou-se à presente ata, que segue abaixo assinada por todos os 
presentes. 

 
Sala das reuniões, 17 de novembro de 2021. 

 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
Presidente IPMP Membro CMP 

  
 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS SUELY APARECIDA FARIA DOS S. 
BARROS 

Membro CMP Membro CMP 

 
 

JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Membro CMP 

 
 

ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA 
SILVA 

 Membro CF 

 
JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS 

Membro CF 
 

 
CÂNDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA 

FARIA 
Membro CF 

 


