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ATA DE REUNIÃO N° 04/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES — IMPRERP. 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, As nove horas e trinta minutos, 
por meio de WhatsApp (videoconferência), 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, o Superintendente deste Instituto  CLAYTON  
SOARES DOS SANTOS, e SIMONE LOPES representante da Consultoria Crédito e Mercado. 
DELIBERAÇÕES: 1-) Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, 
fechamento fevereiro de 2021 e Movimentações: 0 saldo da carteira de investimentos do 
instituto em Fevereiro/2021 foi de 118.498.471,91 (cento e dezoito milhões quatrocentos e 
noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos). A meta a ser 
atingida era de 1,26% nosso desempenho foi de -1,44% reiterando a necessidade de 
realocarmos. 

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021 
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• I09eStinlento9• IPCA 49.115% 0.3 

2)REPASSES: A Prefeitura Municipal fez os repasses pertinentes as contribuições 
previdencidrias do fundo financeiro (38.587-5) e do servidor do fundo previdencidrio (38.586-
7) do mês que foram investidas de acordo com a politica de investimentos: As contribuições 
previdenciArias da prefeitura que estão pendentes somam: R$ 7.458.032,56 (sete milhões, 
quatrocentos e cinquenta e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) 
correspondem a Parte Patronal do Fundo Previdencidrio  (CC:  38.586-7 Banco do Brasil) 
abrangem o período de março a novembro de 2020 suspensos pela lei 6531/2020 e o mês de 
dezembro incluindo 13°(que não pertencem ao período abrangido pela lei por terem 
vencimento em 01/2021), porém sendo objeto de cobrança por parte deste instituto, bem como 
poderão fazer parte do acordo de parcelamento. Temos um Processo Judicial N° 1003578-
93.2020.826.0505 referente ao 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, e também esta 
pendente 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, este valor vem sendo cobrado via oficio, mas não foi 
repassado ainda. 3) PROPOSIÇOES DE INVESTIMENTOS /DESINVESTIMENTOS 
foram investidos: R$ 1.113.690,99 (um milhão cento e treze mil, seiscentos e noventa reais e 
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noventa e nove centavos) no fundo BB  Prey.  Mult.  Aloe  e R$ 1.072.579,54 (um milhão, 
setenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) no fundo 
IMA-B —TP; R$ 571.396,16 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e 
dezesseis centavos) no fundo IRF-M I; R$ 151.849,97 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos 
e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Foram efetuados os seguintes resgates: R$ 
571.000,00 (quinhentos e setenta e um mil reais) do fundo IRF-M I; R$ R$ 642.818,27 
( seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) do fundo 
PERFIL; R$ 1.070.564,30 ( um milhão, setenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
trinta centavos) do fundo  IF-MI. Diante das recomendações da consultoria de investimentos, 
e após análise do comitê faremos As realocações sugeridas pela consultoria no mês de 
abril/2021. Solicitamos a consultoria, representada pela se Simone Lopes, esclarecimentos 
sobre o fato da administradora  PLANNER  não fazer mais parte da lista exaustiva do banco 
Central, fomos orientados a continuar fazendo o credenciamento, pois temos três fundos 
administrados por ela e quando os adquirimos ela fazia parte da lista exaustiva. Questionamos 
também a respeito do Banco  Renner  que passou a se chamar DIGIMAIS e se recusou a nos 
enviar o credenciamento dizendo não ser obrigado por não pertencer a lista exaustiva, fomos 
orientados pela consultoria a continuar exigindo o Credenciamento. Quanto A possibilidade de 
encerrar o investimento que temos neste banco, fomos orientados a observar se o prazo de três 
anos já foi atingido, em caso positivo, podemos fazer via oficio solicitando resgate total. Ficou 
definido que os membros do Comitê que não possuem certificação, participarão do curso 
CGRPPS em data não definida, em razão das ações de isolamento social decorrentes dos 
Decretos Municipais e do plano de ação de combate ao Coronavirus. Pedimos uma orientação 
a consultoria acerca de quatro fundos de ações no exterior: BB AÇÕES BOLSA 
AMERICANA —CNPJ: 36.178.569/0001-69 , o BB AÇÕES ESG GLOBAIS — CNPJ: 
22.632.237/0001-28, o BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO — CNPJ: 39.255.695/0001-
98), apresentados pelo Banco do Brasil como sugestão de investimento, e do fundo CAIXA 
BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO — CNPJ: 30.068.169/0001-44 a consultoria nos 
orientou a fazermos uma solicitação de análise a Credito e Mercado dentro da plataforma Siru 
para termos uma visão do desempenho dos fundos. Ficou definido que aguardaremos as 
análises. 4) ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar o (a) Presidente deu por 
encerrado os trabalhos, as dez horas e trinta minutos, lavrou-se a presente ata a que se refere 
esta reunido do ili  itê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos 
membros 	,. oir0,  
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CARLOS HEATQUE RE\13) MAGALHÃES 
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