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ATA DA REUNIÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTO DO IMSS.
Aos 12(doze) dias do mês de Janeiro de 2018 ás 15,00 (quinze ) horas, reuniram-se na sede do

IMSS — sito Rua Doze de Março, 144- Centro Paraguaçu Paulista SP; os membros do comitê de
investimentos e o diretor do IMSS; para deliberarem sobre a carteira de investimentos do !MSS do mês de
Dezembro, 40 Trimestre e ano de 2017 . O Sr Dirceu Parisotto — diretor do IMSS leu a ata anterior
sendo que após lida, foi aprovada pelos conselheiros presentes. O fechamento da carteira de
investimentos do mês de Dezembro, 40 Trimestre e ano de 2017 ; totalizou RS 136.407.026,49( Cento e
Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Vinte e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos ) . A
carteira de investimentos do RPPS deu um retorno de 12,19% no ano ; sendo que a meta atuarial a ser
atingida no ano era de 9,04 % , portanto a carteira do IMSS cumpriu a meta estipulada na Política de
Investimentos . Tivemos um GAP acumulado de 134,83% que significa que atingimos a expectativa
desejada. As aplicações e os resgates constantes dos APRS emitidos em Dezembro de 2017 foram
motivos de apreciação por parte dos membros do comité, que deliberaram a favor das movimentações e
sendo assim aprovaram os mesmos. A Sra. Solange questionou os membros presentes na reunião se
tinham recebido / lido e analisado os documentos enviados -sendo o Relatório Analítico dos Investimentos
de Dezembro de 2.017 e ainda o Cenário dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017,
emitidos pela Empresa Crédito e Mercado, no que os membros afirmaram positivamente. O Sr. Dirceu
tomou a palavra e orientou aos presentes á examinar o resultado do mês de Dezembro, 40 trimestre e
ano de 2017 da carteira do IMSS. " Solicitou a Sra. Solange que explanasse sobre os números. Os
presentes discutiram sobre o mercado financeiro tendo como base os relatórios da Crédito e Mercado. A
Sra. Solange explicou aos presentes utilizando o documento Panorama Econômico da Crédito e Mercado
que nos mostra o cenário nacional e internacional . Após várias debates sobre o que ocorreu durante o
ano e de como comportou a carteira do IMSS , foi colocado em votação o Relatório Analítico de
Investimentos do mês de dezembro, 40 Trimestre e ano de 2.017 o qual foi aprovado por todos os
presentes . Nada a mais a havendo a tratar deu se por encerrada a reunião e lavrada a presente ata que
vai por mim assinada , secretário, pela presidente do comitê de investimentos e demais presentes.
Dirceu Parisotto- Diret r do6S1
S
Solange Maria Maximiano Pádua — Presidente do Comitê e Certificada CP
Armando Rodrigues de Li a — Membro do Comitê /Certificado CPA 10
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IMSS.
Aos 09(nove) dias do mês de Fevereiro de 2018 ás 15,00 (quinze) horas, reuniram-se na sede do IMSS sito Rua Doze de Março, 144- Centro Paraguaçu Paulista SP; os membros do comitê de investimentos e o diretor do
IMSS; para deliberarem sobre a carteira de investimentos do IMSS do mês de Janeiro de 2018 . O Sr Dirceu
Parisotto - diretor do IMSS leu a ata anterior sendo que após lida, foi aprovada pelos conselheiros presentes. O
fechamento da carteira de investimentos do mês de Janeiro de 2018; totalizou RS 139.873.559,46( Cento e Trinta e
Nove Milhões, Oitocentos e Setenta e Tres Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos ) .
A carteira de investimentos do RPPS deu um retorno de 2,28% no mês; sendo que a meta atuarial a ser atingida
no mês era de 0,80 % , portanto a carteira do !MSS cumpriu a meta estipulada na Política de Investimentos .
Tivemos um GAP de 284,12% que significa que atingimos a expectativa desejada. As aplicações e os resgates
constantes dos APRS emitidos em Janeiro de 2018 foram motivos de apreciação por parte dos membros do comité,
que deliberaram a favor das Movimentações e sendo assim aprovaram os mesmos. A Sra. Solange questionou os
membros presentes na reunião se tinham recebido / lido e analisado os documentos enviados -sendo o Relatório
Analitico dos Investimentos de Janeiro de 2.018 e ainda o Cenário do mês de Janeiro de 2018, emitidos pela
Empresa Crédito e Mercado, no que os membros afirmaram positivamente. O Sr. Dirceu tomou a palavra e orientou
aos presentes á examinar o resultado do mês de Janeiro de 2018 da carteira do IMSS. Solicitou a Sra. Solange que
explanasse sobre os números. Os presentes discutiram sobre o mercado financeiro tendo como base os relatórios
da Crédito e Mercado. A Sra. Solange explicou aos presentes utilizando o documento Panorama Económico da
Crédito e Mercado que nos mostra o cenário nacional e internacional . Após várias debates sobre o que ocorreu
durante o mês e de como comportou a carteira do IMSS foi colocado em votação o Relatório Analítico de
Investimentos do mês de Janeiro de 2.018 o qual foi aprovado por todos os presentes . Nada a mais a havendo a
tratar deu se por encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por mim assinada , secretário, pela
presidente do comité de investimentos e demais presentes.

Dirceu P

retor do IMSS

Solange Maria Maximia no Padua - Presidente do Comitê e Certific
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Armando Rodrigues de Lim ( - Membro do Comitê /Certificado CPA

Elisandra de Paiva dos Santos- Tesoureira do IMS e Merrdo Comitè de Investimentos
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTO DO IMSS.
Aos 16 (dezesseis ) dias do més de março de 2018 ás 15,00 (quinze ) horas,
reuniram-se na sede do IMSS - sito Rua Doze de Março, 144- Centro Paraguaçu Paulista SP;
os membros do comité de investimentos e o diretor do IMSS; para deliberarem sobre a
carteira de investimentos do IMSS do mês de Fevereiro de 2018 . 0 Sr Dirceu Parisotto diretor do IMSS leu a ata anterior sendo que após lida, foi aprovada pelos conselheiros
presentes. O fechamento da carteira de investimentos do mês de Fevereiro de 2018 ;
totalizou R$ 141.440.227,03( Cento e Quarenta e Um Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil,
Duzentos e Vinte e Sete Reais e Três Centavos ) . A carteira de investimentos do RPPS deu
um retorno acumulado de 2,76 % ; sendo que a meta atuarial a ser atingida era de 1,55 %
, portanto a carteira do IMSS

cumpriu a meta estipulada na Politica de Investimentos .

Tivemos um GAP acumulado de 178,40% que significa que atingimos a expectativa
desejada. As aplicações e os resgates constantes dos APRS emitidos em Fevereiro de 2018
foram motivos de apreciação por parte dos membros do comité, que deliberaram a favor das
movimentações e sendo assim aprovaram os mesmos. A Sra. Solange questionou os membros
presentes na reunião se tinham recebido / lido e analisado os documentos enviados -sendo o
Relatório Analítico dos Investimentos de Fevereiro de 2.018 e ainda o Cenário do mês de
Fevereiro de 2018, emitidos pela Empresa Crédito e Mercado, no que os membros afirmaram
positivamente. O Sr. Dirceu tomou a palavra e orientou aos presentes á examinar o resultado
do mês de Fevereiro de 2018 da carteira do IMSS. Solicitou a Sra. Solange que explanasse
sobre os números. Os presentes discutiram sobre o mercado financeiro tendo como base os
relatórios da Crédito e Mercado. A Sra. Solange explicou aos presentes utilizando o
documento Panorama Econõmico da Crédito e Mercado que nos mostra o cenário nacional e
internacional . Após várias debates sobre o que ocorreu durante o mês e de como comportou
a carteira do IMSS , foi colocado em votação o Relatório Analítico de Investimentos do mês
de Fevereiro de 2.018 o qual foi aprovado por todos os presentes. Nada a mais a havendo a
tratar deu se por encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por mim assinada ,
secretário, pela presidente do comitê de investimentos e demais presentes.
Dirceu diso4liretor do IMSS
Solange Maria Maximiano Pádua - Presidente do Comité e Certificada CPA 10
Armando Rodrigues de Lima Membro do Comitê /Certificado CPA o
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IMSS.
Aos 13 (treze ) dias do mês de Abril de 2018 ás 15,00 (quinze ) horas, reuniram-se na sede do
IMSS - sito Rua Doze de Março, 144- Centro Paraguaçu Paulista SP; os membros do comitê de
investimentos e o diretor do IMSS; para deliberarem sobre a carteira de investimentos do IMSS em Março
e 10 Trimestre de 2018 . O Sr Dirceu Parisotto - diretor do IMSS leu a ata anterior sendo que após lida,
foi aprovada pelos conselheiros presentes. O fechamento da carteira de investimentos do mês de Março e
10 Trimestre de 2018 ; totalizou RS 143.630.610,06( Cento e Quarenta e Três Milhões, Seiscentos e Trinta
Mil, Seiscentos e Dez Reais e Seis Centavos ) . A carteira de investimentos do RPPS deu um retorno
acumulado de 3,86 % ; sendo que a meta atuarial a ser atingida era de 2,13 °AD , portanto a carteira
do IMSS

cumpriu a meta estipulada na Política de Investimentos . Tivemos um GAP acumulado de

180,99 % que significa que atingimos a expectativa desejada. As aplicações e os resgates constantes
dos APRS emitidos em Março de 2018 foram motivos de apreciação por parte dos membros do comitê,
que deliberaram a favor das movimentações e sendo assim aprovaram os mesmos. A Sra. Solange
questionou os membros presentes na reunião se tinham recebido / lido e analisado os documentos
enviados -sendo o Relatório Analítico dos Investimentos de Março e lo trimestre de 2018
.
e ainda o
Cenário do Trimestre de 2018, emitidos pela Empresa Crédito e Mercado, no que os membros afirmaram
positivamente. O Sr. Dirceu tomou a palavra e orientou aos presentes á examinar o resultado do mês de
Março de 2018 da carte,ra do IMSS. Solicitou a Sra. Solange que explanasse sobre os números. Os
presentes discutiram sobre o mercado financeiro tendo como base os relatórios da Crédito e Mercado. A
Sra. Solange explicou aos presentes utilizando o documento Panorama Econômico da Crédito e Mercado
que nos mostra o cenário nacional e internacional . Após várias debates sobre o que ocorreu durante o
mês e de como comportou a carteira do IMSS , foi colocado em votação o Relatório Analítico de
Investimentos do mês de março e lo trimestre de 2.018 o qual foi aprovado por todos os presentes .
Solange ainda expôs aos membros presentes que em 19 de Abril de 2018 vence a data para os RPPS se
adequarem á Nova Resolução e sendo assim abriu para deliberação dos membros do comitê de
investimentos as alterações que deverão ser efetuadas na carteira do IMSS. Após discussões e
esclarecimentos foi deliberado favoravelmente pelos membros as alterações sugeridas na carteira de
investimentos do IMSS pela senhora Solange Padua .Nada a mais a havendo a tratar deu se por
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por mim assinada , secretário, pela presidente do
comitê de investimentos e demais presentes.
Dirceu Pansotto- Efiretor do IMSS
Solange Maria Maximiano Padua - Presidente do
Armando Rodrigues de
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itê e Certificada CPA/10

- Membro do Comitê /Certificado CP 10
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Paiva dos Santos- Tesoureira

MSS e Membro do Comitê de Investimentos

