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ATA DE REUNIÃO N° 03/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES — IMPRERP. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, as quatorze horas e trinta 
minutos, na sala da Reuniões do IMPRERP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DE RIBEIRÃO PIRES, no prédio administrativo localizado na Avenida Fortuna, 135 — Centro 
— Ribeirão Pires — SP —  Cep.  09400-320, reuniram-se os servidores membros do Comitê de 
Investimentos do IMPRERP, nomeados pela Portaria 400/2021; GLACIANE ARRUDA DE 
OLIVEIRA CABRAL, NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA, IVANI DE FARIAS, 
CARLOS HENRIQUE REBELO MAGALHÃES. DELIBERAÇÕES: 1-) Performance da 
carteira de Investimentos do IMPRERP, fechamento Janeiro de 2021 e Movimentações. 
0 saldo da carteira de investimentos do instituto em Janeiro/2021 foi de R$ 119.604.218,06 
(cento e dezenove milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos e dezoito reais e seis centavos). 
2-) REPASSES: A Prefeitura Municipal fez os repasses pertinentes as contribuições 
previdencidrias do mês. As contribuições previdencidrias da prefeitura que estão pendentes 
somam: R$ 6.185.431,79 (seis milhões cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e setenta e nove centavos) correspondem a Parte Patronal do Fundo Previdencidrio  (CC:  
38.586-7 Banco do Brasil) suspenso pela lei 6531/2020. Temos um Processo Judicial N° 
1003578-93.2020.826.0505 referente as pendencias do ressarcimento da taxa administrativa 
(4098-3 Banco do Brasil) no valor R$ 1.439.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove 
mil reais, assim como a integralização de parte da taxa administrativa 2021 no valor de R$ 
872.812,11 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze reais e onze centavos) referente 
ao fundo Financeiro o qual necessita de aporte. 3-) PROPOSIÇÕES DE 
INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS: Diante das recomendações da consultoria de 
investimentos, e após análise do comitê e aprovação, faremos as realocações sugeridas no mês 
de março/2021. Fizemos o seguinte questionamento a Credito e Mercado: De acordo com o 
relatório analítico dos investimentos de 2020, ficou claro que não atingimos a meta atuarial de 
2020. De acordo com o mesmo, há três fundos com o retorno mais negativo: o AR CAPITAL  
BANK,  o CAREll e o W7. Esses fundos foram os maiores responsáveis por não atingirmos a 
meta de 2020? Em caso positivo qual atitude devemos tomar, podemos liquidar algum deles? 
Devemos liquidar antes que os mesmos nos prejudiquem quanto a meta atuarial de 2021.Em 
caso negativo, qual a real causa de termos ficado tão abaixo da meta do ano de 2020? 
Solicitamos um parecer técnico, com máxima urgência, para que seja encaminhado ao 
IMPRERP. Em resposta a consultoria nos encaminhou o Parecer Técnico 2021_02.18, com a 
seguinte conclusão: "Conforme exposto no contexto do relatório, é verídico que o Instituto de 
Previdência de Ribeirão Pires não atingiu a meta atuarial, entretanto ao analisar o cenário 
econômico de 2020 conseguimos identificar que os meses de maior volatilidade no mercado 
foram os que mais afetaram a carteira de investimentos. Portanto, podemos concluir que a 
causa do não atingimento da meta atuarial foi em sua maior proporção causada pelo cenário 
econômico instável. Embora o retorno da carteira esteja abaixo da meta traçada é importante 
salientar que não houve prejuízo no período, visto que, não houve efetivamente um resgate, e 
analisando o médio/ longo prazo os fundos contidos na carteira de 13 investimentos possui 
capacidade de valorização contribuindo para a recuperação do retorno acumulado. Quanto aos 
fundos Ar  Bank  Imobiliários I FIDC Sênior,  Brazilian Graveyard and Death Care Services  FII 



Avenida Fortuna, 135- Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - tel/fax: 4824-3492! 4825-2325  

e W7 Multiestratégia FIP que obtiveram retorno negativo no acumulado do exercício, é 
importante reforçar que embora a marcação a mercado tenha dado negativa no exercício não 
há característica de prejuízo, visto que, por se tratar de fundos estruturados devem ser 
analisados de acordo com o desempenho dos empreendimentos envolvidos em cada fundo, 
fato que só pode ser analisado no longo prazo. Ressaltamos a importância do RPPS, na 
qualidade de cotista do fundo, participar das reuniões e assembleias dos fundos para a 
adequada diligência e acompanhamento perante os órgãos fiscalizadores". 4-) 
CALENDÁRIO REUNIÕES COMITt INVESTIMENTOS: ficou definido que nossas 
reuniões serão todas as terceiras terças-feiras de cada mês. 5-) ENCERRAMENTO:  Nada 
mais havendo a tratar o (a) Presidente deu por encerrado os trabalhos, as quinze horas e trinta 
minutos, lavrou-se a p esente ata a que se refere esta reunido do Comitê de Investimentos após 
lida e foi aprovad por nanimidade dos membros presentes. 
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