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Ata da Reunião Ordinária Trimestral do Comitê de Investimento do Ins-
tituto De Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga N°OOl/2021

Aos 20 dias do mês de Abril de 2021, às 11h. 30min, nas dependências do Ins-
tituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga-São Paulo, situa-
do a Rua General Glicério, número 1.138 - Centro realizou-se reunião ordiná-
ria trimestral com os membros do Comitê de Investimento. Iniciamos o regis-
tro na presente ata com duas ressalvas, a primeira é em relação à data da ata
005/2020 houve um equívoco no registro da data, foram datadas 17 de outubro
de 2020, mas o correto é 17 de dezembro de 2020. Com essa correção o Comi-
tê legaliza a ata anterior. A segunda justificativa e em relação à reunião previ-
amente agendada para o dia 23/03/2021 foi adiada para o mês de Abril, pois o
Município se encontrava na fase vermelha do Plano São Paulo em situação de
calamidade de Saúde Pública e cautelosamente seguimos os Protocolos Sani-
tários preconizados em relação à Pandemia do COVID-19. Sob a presidência
da Conselheira Kattia Leandra de Oliveira, iniciam-se as tratativas dos assun-
tos relativos à gestão dos recursos financeiros do IPREMT e demais assuntos
que serão discutidos na ordem do dia. No intervalo de Janeiro a Março não
houve desenquadramento; mas houve perda de rendimentos nos meses de Ja-
neiro e Fevereiro embora o retomo no mês de março tenha sido positivo em
0,49%, o acumulado no trimestre perfaz um total negativo de R$ 114.530,19
(Cento e quatorze mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos). A perda
nos rendimentos no bimestre ocorreu com a Volatilidade apresentada pelo
Mercado Financeiro em decorrência da pandemia ao redor do mundo e no
contexto doméstico Março foi o pior mês desse vírus tanto em número de con-
tágio quanto em números de óbitos. Apesar de preocupante, pesquisas apon-
tam que à medida que acelere a vacinação no País, há uma perspectiva de me-
lhora no cenário econômico, a exemplo de outros Países. Em seguida este co-
legiado analisa a Meta Atuarial do Trimestre ficando em 3,36% não atingindo
o esperado, uma vez que o retorno dos investimentos foi de -0,59%, -0,87% e
0,49% respectivamente nos meses que correspondem ao primeiro trimestre.
Entendemos que a retomada da economia deverá ser de médio/longo prazo
devemos continuar com muita volatilidade no curto prazo. Com essas proje-
ções a meta atuarial dos RPPS deverá ficar inferior ao ~eradO.~ ,
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o montante aplicado no trimestre foi:
Janeiro - R$ 10.852.904,92 (dez milhões oitocentos e cinquenta e dois mil
novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos);
Fevereiro - R$ 12.924.602,60 (doze milhões novecentos e vinte e quatro mil
seiscentos e dois reais e sessenta centavos);
Março - R$ 11.029.967,30 (onze milhões vinte e nove mil novecentos e ses-
senta e sete reais e trinta centavos).
Foram analisadas as APRs e não foram constatadas irregularidades. Não hou-
ve resgates no trimestre. Nada mais a ser discutido, a Presidente encerrou a
reunião ás 12 horas e 10 minutos, para constar foi lavrada a presente ata que
foi lida e aprovada nesta oportunidade, sendo devidamente assinada pelos pre-
sentes.

Presidente - Kattia Leandra de Oliveira ----------J~--------------
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