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ATA DE REUNIÃO Nº 07/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PlRES- IMPRERP. 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas 
e trinta minutos, por meio de meet (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, /VAN/ DE FARIAS, CARLOS 
HENRIQUE REBELO MAGALHÃES, e SIMONE LOPES representante da 
Consultoria Crédito e Mercado. DELIBERAÇÕES: 1-) Performance da 
carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento MAIO de 2021 e 
Movimentações: 
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O saldo da carteira de investimentos do instituto em maio/2021 foi 
R$ 124.524.630,52 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e 
quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos). A meta 
a ser atingida no mês era 1,29% e chegamos a 1,30o/o. As realocações 
feitas trouxeram um efeito positivo para a carteira, porém, como 
ultrapassamos 0,22% o limite permitido para investir em ações (30%) 
deveremos corrigir 2)REPASSES: A Prefeitura Municipal fez os repasses / . 
pertinentes as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587- � 
5) e do servidor do fundo previdenciário (38.586-7) do mês que foram 
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investidas de acordo com a política de investimentos: As contribuições 
previdenciárias 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 Previdenciário (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 13º(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. Ternos um Processo Judicial Nº 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 está 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) 
PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS /DESINVESTIMENTOS foram 
feitos resgates de diversos fundos de Renda Fixa ,conforme tabela abaixo, 
com o objetivo de pagar a folha dos aposentados e pensionistas e também 
investir em ações conforme aprovação do comitê: BB AÇÕES ESG -
CNPJ: 22.632.237/0001/28 ( R$ 250.000,00); BB AÇÕES BOLSA 
AMERICANA - CNPJ: 36.178.569/0001-99 (R$ 250.000,00) e CAIXA 
BRASIL AÇÕES LIVRES- CNPJ: 30.068.169/0001-44 ( R$ 500.000,00) 
conforme a tabela de Renda variável 
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4) DESENQUADRAMENTO: Todos os meses , quando é feito o DAIR, 
aparece o desenquadramento passivo do AR CAPITAL BANK e 
agora, do fundo VECTOR 

RPPS INSTITUTO MUNICIPAL OE PREVIDÊNCIA SOCIAL OE RIBEIRAO PIRES 

ASSUNTO; .. .irecer Tecmco referente nouficaç:lo denominada MPS CAOPRfV Desenquadramento 
Pat11m6mo Uqu1do do fundo Art 14 

Senhores, 

Cm atend menta a sol ,tação e em complemento a hnha de defesa do Reg,mc PrOpno de PreVtd nt1c1 

Social, em tunas este Parecer Técnico no ntu,to de orientar quanto ao(s) refer1do(s) apont.amento(s) da 

notif,c:açâo, per,rnte os crtténos· 

Ct1tt'ri0 An�lts�o. 

OMcroçJo do Crlttt10 An.>lígdo 

�mento 

Tipo d� Ativo 

l ldefttllka�So do Awo 



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Rlbelrlo Plres/SP -CEP 09400-320 -tel/fax: 4824-3492 / 4825-2.325 

Art 14 O roro/ 11(1} op/,coçlles dos recursos do regime própr,o de prf!Vld�nc,o 
soc,ot � um mesmo fundo de mVl'Sl menro dt!'l.-ero reprtsenror no mó, mo, 
JS" (au,nze por cento} do patrimônio /1qu1do do fundo, observado o d,sposro 
noort J2 fRedoç6odDdapeloResol�6on•4604 del9/J0/10J7J 

� I' O t,m,te de que tra:a o copul U>r6 de otê 5" (cinco por cemoJ da 
potrim6n,o l,qu do dos fundos de mvest men:o de que trotam os 111C1sos VII 

do ort 1,. /11 c IV ,to art s• 

Notamos que no seu histórico de 1nvcstunento consta que a pr meira aphcaçao do AR 8ANK 

IMOBILIARIOS I FIOC S[NIOR fot realizada em 2016 e o fundo V[CTOR QU[lUZ LAJES CORPORATIVAS 

FII teve a pnme,ra aphcaçlio em Junho de 2017, Sl'.ndo as�m ocorreu antes da alteraç:io da Resoluç,,o 
CMN ne 4 604/17, qu<' pern11t,a o percentual de 25" para os Piltrlmõn os Uqutdos do íu'ldo 

Ol'Sta forma, é importante rcss;iltar que SI.' lriltil <l� um fundo de mv�hmento 11tqu1do, f.l certo de que a 
aplk:aç:lo 1,uc,at foc fetta dentro dos lilTlltes legais V1gentl'S à época, sem a ternat va para enquadramento 
do wrto prazo 

Ot'ste modo, o leg slador prevendo pos�ve,s problem.1s com a altcraçdo da resoluç�. cr ou o art o 21, 

p.m\gr,ofo pnml!lro. 

"Arr. 21 Os reg mes propr,os de prevrdcnc,o socral que, em decorrtnc,o do 

cntrodo em vigor desta Rcsoluç6o ou de suas o teroçóes, passem o 
apresentar opl,roçilcs cm desocordo com o estobelec/do, poderão montt? las 

cm cartc,ra par até 180 d1os (Redação dada pela Resolução no 4 604 de 

19/J0/1017), 

§ Je As ap/,coções que apresentem pro1os paro venc,mento, resgate, 

cor�ncra ou poro conversão de cotos de fundos de mvt•st,mcnto previstas em 

seu rcgulamenro então vigente poderoo ser mantidos em corte o até o 

rC'spcctnm dato, coso superior no prn10 previsto no caput (lnrlu,do pelo 

Resoluçlio no t 604, de 19/10/2017} -

A consulto, ,a orienta pcl.i not,hc.iç3o � Seuetana de PrêVtdênc,a, 1unto a todas as mformaçoes 
apresentadas n stc parecer, destacando rl3o haver qualquer 1rregu ar dc1dc uma vez qur as ap ,cações 
se df!ídm sob os rcqu,s,tos da Rcsotuçao CMN nCJ 3 922/2010, que permu,a a concentraçllo de att' 25� 
do p.itnmômo ltquldo de fundos, por se tratar de um fundo I qu1do. mei,:istcm med das a serem 
tomaria� para o enquadramrnto no curto prazo, se rnquadrando no c11têno de exccçllo do art go 21 � 
JI! 
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5) 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 ue se refere esta reunião do Comitê de Investimentos 
após lida e to· a rovada por unanimidade dos membros presentes. 

DA DE OLIVEIRA CABRAL 


