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ATA DE REUNIÃO N° 05/2019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE 
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove de às 10:00 horas, na sede do 
Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE), situado 
à Rua Aurélio Sia nº 73, Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião 
do Comitê de Investimentos. Participantes: Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sra. Suzete 
Rose de Biagi e Sra. Marlene Maria Vieira Bassani. E Sra. Simone Lopes representante 
da Consultoria Financeira.  DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em março de 
2019 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto é 
de R$ 52.447.690,15 (Cinquenta e dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil 
seiscentos e noventa reais e quinze centavos). Nota-se que entre rentabilidade e 
aportes, a carteira apresentou um superávit de R$ 543.519,57 (Quinhentos e quarenta 
e três mi quinhentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao mês 
anterior. A meta para o período foi de 1,06% enquanto a carteira atingiu 0,69% 
representando R$ 354.938,42 (Trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta 
e oito reais e quarenta e dois centavos) em retorno, portanto fechando abaixo da 
meta. Os fundos que  performaram negativamente foram:   LA SHOPPING CENTERS 
MULTIESTRATÉGIA FIP – R$ -2.946,99 (Dois mil novecentos e quarenta e seis reais e 
noventa e nove centavos negativo); OSASCO PROPERTIES FII – R$ -1.858,73 (Hum mil 
oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos negativo); HORUS VETOR 
FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – R$ - 13.489,35 ( Treze mil quatrocentos e 
oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos negativo) e META VALOR FIA – R$ - 
21.536,46 ( Vinte e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos 
negativo). 2-) REPASSES:  A Prefeitura Municipal efetuou no dia 17/05/2019 o repasse 
no valor de R$ 721.060,95 (Setecentos e vinte e um mil sessenta reais e noventa e 
cinco centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de abril. Também no 
dia 17/05/2019 a Prefeitura repassou um valor de R$ 291,87 (Duzentos e noventa e 
um reais e oitenta e sete centavos) referente contribuição previdenciária relativa 
rescisão de servidor. E no dia 29/05/2019 efetuou pagamento da parcela acordo 
reparcelamento 00496/2018 no valor R$ 16.854,38 (Dezesseis mil oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos). A Câmara Municipal efetuou 
pagamento das contribuições previdenciárias no dia 29/05/2019 no valor de R$ 
27.628,88 2.2 Prefeitura Municipal de Jaguariúna – No dia 20/05/2019 a Prefeitura 
Municipal de Jaguariúna efetuou repasse de contribuição previdenciária relativo a 
funcionário cedido no valor de R$ 905,30 (Novecentos e cinco reais e trinta centavos). 
O diretor Presidente informa que dos valores citados acima, o valor repassado pela 
Prefeitura R$ 721.060,95 foi aportado no mesmo dia (20/05/2019) no fundo BB PERFIL, 
de onde também foi resgatado nesta data a quantia de R$ 420.000,00 para honrar 
despesas com a folha de pagamento deste mês. O diretor presidente informa que o 
restante se encontra na conta fluxo 130113-6 e repassa todos os documentos 
relacionados as operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. 3-
ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO- Após análise no cenário, fica sugerido a 
migração de CDI e IRM1 nos valores de R$ 1.500.000,00 e R$ 1.000,000,00 
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respectivamente para Gestão Duration (Alocação Ativa) na Caixa Econômica Federal  
no fundo  CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 
CNPJ:   23.215.097/0001-55, sendo o valor de R$ 1.500.000,00 a resgatar  do fundo BB 
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ:   11.328.882/0001-
35 e o valor de R$ 1.000.000,00 do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 
CNPJ:   23.215.008/0001-70, sendo aprovado por unanimidade dos membros 
presentes. Fica definido também por unanimidade dos membros que será convidado 
os gestores dos Fundos: OSASCO PROPERTIES FII sobre gestão da GESTORA CADENCE  
e o fundo GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 sobre gestão da SUPERNOVA CAPITAL. 4-) 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os 
trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de 
Investimentos após lida e aprovada, foi assinada pela unanimidade dos membros 
presente. 
 

 

 

 

Ronaldo Carlos de Souza                                              Marlene Maria Vieira Bassani 
    Diretor-Presidente 
 

 

 

 

         Simone Lopes                                                                     Suzete Rose de Biagi                                                                   
                                                                                                                                       
Representante PAR  Consultoria 

 

 

 

 

 

 


