ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DE ITAPIRA.

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 9:00 horas, na sala de Reunião
da Prefeitura Municipal de Itapira, situada na rua João de Moraes, nº 490, Centro, Itapira-SP,
reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, o Sr. Fernando Vieira Caporali e as
Senhoras: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica
Yoshizato, Ráquel Cassia de Campos Cardoso e a Contadora e Gestora de Recursos a Sra.
Maria Isabel Iamarino Pizzi, como secretária “ad hoc”. Ordem do dia: - Sugestões de
Realocação do Comitê de Investimentos; sub locação de garagem a Sra. Jussele e outros
assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos e a reunião, a Sra. Estercita Rogatto Belluomini
agradeceu a presença de todos e solicitou da Sra. Maria Isabel Contadora e Gestora de
Recursos do RPPS a explanação do Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017;
que explicou que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira tem em
aplicações o montante de R$ 74.952.921,74 distribuídos na Caixa Econômica Federal o valor
de R$ 58.544.720,01 sendo 78,11%, BB Gestão de Recursos DTVM R$ 11.408.778,12 sendo
15,22%, BEM- DTVM R$ 1.976.513,40 sendo 2,64%, Itaú Unibanco R$ 1.291.618,96 sendo
1,72%, Banco Bradesco R$ 1.073.221,41 sendo 1,43% e Geração Futuro R$ 658.069,84
sendo 0,88%, ainda conforme o relatório apresentado o FMAP obteve um retorno de
rentabilidade de R$ 2.204.804,83 (Dois Milhões, Duzentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quatro
Reais e Oitenta e Três Centavos) no mês de julho de 2017. Os investimentos estão 74,77 %
acima da meta atuarial, sendo 8,50% de retorno acumulado no ano contra 4,86% meta
atuarial. A Sra. Maria Isabel ainda com a palavra, informou os membros do Conselho que a
Carteira de Investimentos do RPPS está desenquadrada no quesito de estratégia inferior, pois
ao longo do ano, não foi possível ingressar novos valores nos Artigos 7º, Inciso III, alínea “a”,
7º, inciso VI, Artigo 8º, Inciso I, IV, V e VI. Diante das explanações feitas os membros do
Conselho aprovaram o Relatório Analítico de Investimentos do mês de julho de 2017 e
deliberaram reunir-se em seguida para alteração na Política de Investimentos do exercício de
2017. O Comitê de Investimentos sugeriu manter a carteira de investimentos e propôs que os
novos aportes sejam aplicados em CDI. Mediante sugestão os membros do Conselho por
unanimidade acataram a sugestão do Comitê de Investimentos. A Sra. Estercita com a palavra
informou os membros presentes que o contrato de sublocação da garagem da sede do FMAP
está vencendo no mês de agosto e colocou em votação para manter ou rescindir o contrato da
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Sra. Jussele Ivana Marques. Os membros deliberaram em rescindir o contrato de sublocação.
A Sra. Estercita informou os presentes que o censo previdenciário mensal está no seu segundo
mês e que até a presente data somente um servidor inativo Sr. Salvador Rodrigues da Silva
não fez a prova de vida, ficando o seu pagamento bloqueado aguardando seu
comparecimento. Outra questão colocada na reunião é o caso de pensionistas que tem filhos
menores de idade, foi sugerido que quando do credenciamento do pensionista vitalício,
aproveitar para atualizar os dados dos pensionistas menores ou incapazes. Foi acatado pelos
membros presentes esse procedimento. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais
quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os
trabalhos e a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente
ata que vai assinada por mim __________________ e por todos os presentes. Itapira-SP, 18
de Agosto de 2017.
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