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ATA Nº 001/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    

Aos dezenove dias (19) dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte dois 

(2022), ás 14h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e 

Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:  

 

1) Carteira de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2021; 

2) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de dezembro 

de 2021 e Quadro de Investimentos; 

3) Relatório de Despesa Empenhadas em dezembro de 2021; 

4) Apresentação e Análise do valor da taxa de administração para 2022; 

5) Revisão da Verba de Representação do Presidente e aos Membros do 

Conselho para o ano de 2022; 

6) Apresentação do Plano de Ação 2022; 

7) Processo Seletivo CIEE para contratação de estagiário para o IPMP; 

8) Prorrogação dos contratos; 

9) Reunião para deliberação da Política de Investimentos 2022. 

 

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

retorno de 1,36% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,22%, no 

período a carteira teve retorno de 0,17% e a meta foi de 16%. O patrimônio líquido do 

RPPS fechou o mês em R$ 79.940.370,06 (Setenta e Nove Milhões, Novecentos e 

Quarenta Mil, Trezentos e Setenta Reais e Seis Centavos) com recursos aplicados 

em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos. 

Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de 

investimentos. Foi ressaltado que o retorno acumulado no ano foi positivo, porém em 

virtude da pandemia COVID19 que impactou a economia mundial, não foi possível 

atingir a meta atuarial. 

2) Na sequência foi apresentado pela Contadora aos conselheiros o balancete 

referente ao mês de dezembro de 2022; quadro de investimentos e sua análise, para 

a devida apreciação, como segue: 

 

Análise Balancete Mensal – Dezembro de 2021 

Mensal Acumulada 

Receita 
Despesa 

Empenhada 
Superavit Receita Despesa Superavit 

R$ 1.898.207,95 R$ 899.048,85 R$ 999.159,10 R$ 14.805.586,38 R$ 7.640.956,01 R$ 7.164.630,37 

 

Após a análise dos documentos os membros do Conselho Fiscal emitem POR 

UNANIMIDADE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 
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3) Foi apresentado o Relatório de Despesas empenhadas em dezembro de 

2021, para acompanhamento e análise detalhada dos conselheiros dos gastos 

realizados. 

4) Na sequência o Presidente apresentou o cálculo para apuração dos valores 

da Taxa de Administração para o Exercício de 2022, elaborado pela Contadora com 

base de cálculo na folha de pagamento de 2021, totalizando o valor de R$ 692.667,17 

(Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dezessete 

Centavos).  

5) O presidente apresentou para análise e deliberação o valor reajustado da 

verba de representação, obtido através da Correção pelo IPCA (IBGE) no período de 

01/2021 a 12/2021, conforme Calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. O 

valor corrigido é R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), 

estando dentro do limite da taxa de administração, e que após a análise, os membros 

POR UNANIMIDADE APROVARAM O VALOR DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. 

6) Em seguida o Presidente apresentou o Plano de Ação que contempla os 

objetivos e metas institucionais para o exercício de 2022, conforme determina o 

manual do Pró Gestão. Após análise dos conselheiros foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 

7) Foi informado que está em andamento por meio do CIEE, o processo de 

seleção de estagiários para o IPMP.  

8) Foi repassado  foi repassado aos conselheiros que os contratos com a 

empresa CASP – VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS 

LTDA – ME, referente a contratação de empresa especializada para locação de 

sistemas de informática, incluindo licença de uso de software de gestão pública, e 

conversão de dados, implantação e treinamento/capacitação de usuários, vencerá em 

16/02/2022, devendo a Comissão de Licitação avaliar termo de aditamento ou nova 

cotação 

9) Por fim, o Presidente informou que será realizada uma reunião extraordinária 
no dia 09 de fevereiro as 14h, para deliberação da Política de Investimentos 2022 

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, 19 de janeiro de 2022. 

 

 

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 
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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 

 

 

 

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  

Contadora 

 


