
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede do Instituto 

Municipal de Previdência de São Jose Rio Pardo, sito a Rua Tarquínio Cobra Olintho, número 69, Vila 

Pereira, município de São Jose do Rio Pardo, SP, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do 

RPPS de São Jose do Rio Pardo, com a presença dos seguintes membros: Antônio Ângelo de Andrade, 

Eduardo de Paula Marin, Heloisa Helena Ernesto, Sandra Maria Biacco Vianna. Senhor Eduardo deu 

início a reunião do dia apresentando a carteira de investimentos do quarto trimestre do ano de dois mil 

e dezesseis, outubro, novembro e dezembro, finalizando assim o ano de 2016. Como já tínhamos falado 

novembro não foi um mês bom para o Instituto, mas dezembro voltou a melhorar os rendimentos. O 

resultado da eleição americana foi ruim para o mundo inteiro que apostaram na vitória da Hillary 

Clinton o que não ocorreu, derrubando as bolsas de valores no mundo. Em dezembro cumprimos meta 

também de 1,71% contra 0,63%. Fechamos 2016 superando a meta atuarial com um ganho de 16,56% 

contra a meta atuarial de 12,97%. No desempenho anual os fundos de longo prazo foram os que se 

destacaram mais. Teve pouca diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O maior 

destaque foi o fundo BB Previ. IDKA-20 com 39,16% ano. Diversificamos mais, com um pouco mais de 

risco mas, saímos bem no final. Sr. Eduardo apresentou o mapa com gráficos que mostram claramente a 

oscilação no ano todo, anexo no relatório da carteira de investimentos. Fechamos novembro com 

177,82 milhões de reais e em dezembro 179, 130 milhões de reais. Se não fosse a falta de pagamento da 

Prefeitura estaríamos com mais vinte milhões na carteira. Mesmo assim, apesar dos pagamentos 

mensais estarem saindo das aplicações, foi um ano bom, superando a meta atuarial. Orçado no ano foi 

de 15.000 milhões; rendimentos com juros de 26.780 milhões e deságio de 590 milhões: resultado 

líquido de ganho foi de 26.182 milhões. Na distribuição por enquadramento legal, nos artigos 7º, incisos 

I, b, IV, a, VII, b, estamos respeitando e com margens para mudanças se necessário. Estamos com 

71,39% aplicado em fundos no Banco do Brasil e 28,61% na Caixa Federal. Sr. Eduardo já solicitou ao 

Comitê a retirada do orçamento de 2017 para gastos da taxa administrativa de 2% do IMP, com folha de 

pagamentos e outros. Todos de acordo que seja do fundo BB Prev. IDKA-2. Logo após tivemos uma 

reunião para orientação com os coordenadores da Caixa Federal: Erica da Caixa de São Paulo, Francisco 

da Caixa de Piracicaba (regional) e André de São José do Rio Pardo. Estas reuniões foram de grande 

importância para o comitê em 2016. Antônio solicitou que também cobrássemos do Banco do Brasil 

estas orientações frequentes. Eduardo fez um resumo da evolução de nossa carteira e agradeceu em 

nome de todos as orientações durante todo ano. Sra. Erica explanou onde teve mais riscos e que 

acabaram sendo os maiores rendimentos. No final acabou que a renda variável foi a de maior 

rendimento, seguida da renda fixa muito boa e cumprindo meta atuarial. Na opinião dos coordenadores 

regionais devemos manter nossa carteira estável por enquanto, vai ser um ano de expectativas e 

recuperação difícil para 2017. A preocupação está na reinflação do mundo todo. Não está ainda um 

cenário favorável ao Brasil. Tudo indica que poderá existir uma melhora no mercado local com queda de 

juros. Em janeiro houve uma que de 0,75% em juros. Muitas incertezas ainda para a economia. 

Devemos manter-se conservadores ainda. Sra. Erica explicou sobre um Fundo novo “Fundo de Capital 

Protegido”, que funciona mais ou menos como renda fixa na renda variável, sendo um fundo 

multimercado com várias opções que gestor do fundo possa buscar o retorno esperado no mercado de 

capitais. Mas que não perde o capital no final da aplicação que seria de 18 meses. Vai mandar um mapa 

explanando este fundo para analise, mas no momento devemos manter nossas aplicações do jeito que 

estão. Nada mais havendo a tratar o Sr. Eduardo terminou a reunião, agradecendo a todos. Eu Heloisa 

Helena Ernesto, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por mim e demais membros.  

Heloisa Helena Ernesto_____________________________________________ 
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Antônio Ângelo de Andrade_________________________________________ 
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