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ATA Nº 004/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 

    

Aos vinte e três dias (23) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois (2022), 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a seguinte ordem do dia:  
 

1) Carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2022; 

2) Reestruturação do Setor Público/Governo do Banco do Brasil; 

3) Resgate parcial no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 

RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55. 

 
1) A carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2022 obteve 

retorno de 0,18% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,37%, 
no período a carteira teve retorno de 0,69% e a meta foi de 2,32%. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 80.626.489,11 (Oitenta Milhões, Seiscentos e 
Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Onze 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.  

2) Na sequência, foi informado que no início do ano houve uma reestruturação do 
Setor Público/Governo do Banco do Brasil, na qual houve alteração do gerente e  
apresentou para análise o extrato das contas correntes 130022-9 e 17342-8, Agência 
6640- Banco do Brasil, em que foi verificado que não foi aplicado o valor do aporte no 
valor de R$ 315.021,22 (trezentos e quinze mil e vinte e um reais e vinte e dois 
centavos) conforme oficio enviado no dia 23/02/2022. Em contato com o gerente 
conforme e-mail, notou-se que a aplicação ocorreu somente no dia 17/03/2022, 
porém na conta previdenciária e não de aportes. Deste modo foi solicitado o resgate 
do valor aplicado erroneamente e será aplicado assim que o valor esteja  disponível 
em conta corrente.  

3) Por fim, em análise dos saldos das contas previdenciárias, para cobertura da 
folha de pagamento do mês de Março de 2022, realizar resgate no valor de R$ 
1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do fundo de investimentos CAIXA BRASIL 
GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55, tendo em 
vista a concessão de reajuste aos servidores municipais e professores retroativo a 
janeiro de 2022, conforme Lei nº 3.357, de 21 de março de 2022, Lei Complementar 
nº 91, de 21 de março de 2022 e Decreto n°. 3817 de 21 de marco de 2022. 

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, 23 de março de 2022. 
 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 

Presidente Comitê 

Certificado Anbima CPA10 
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JOSÉ CRISTINO DO PRADO  

Certificado Anbima CPA10 

 

 

 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 

Membro Comitê 

 

 

 

 


