
Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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: Fabiano Boaro de Sousa, Antônio 

Ângelo de Andrade, Eduardo de Paula Marin, Heloisa Helena Ernesto, Sandra Maria Biaco Vianna. Senhor 

Eduardo deu início a reunião do dia apresentando o Relatório de acompanhamento da Carteira de 

Investimentos do Instituto referente ao mês de julho de 2017. Foi um mês muito bom para nossa carteira. 

A grande maioria dos fundos deu um impulso grande em relação ao mês anterior variando entre 1,5% e 

2,5%. Destaques para os fundos: BB IPCA I com 3,76%, BB IPCA II crédito privado com 2,92%; BB IDKA 2 

com 2,43%, assim nenhuma aplicação marcou cota negativa. Ficamos com 8,33% de rentabilidade 

acumulada e contra a meta atuarial de 4,80% ano. Está sendo boa para 2017, mesmo com a situação de 

instabilidade do país, devemos alcançar a meta atuarial neste ano. A estratégia de menos riscos para a 

carteira trouxe segurança para nossos investimentos. Devemos continuar desta forma, mantendo a 

situação de riscos devido as mudanças do governo que estão por vir. Eduardo falou com o novo gerente de 

relacionamento da Pasta de Governo do Banco do Brasil Sr. Paulo, ele disse que o Banco está passando por 

uma reestruturação geral no país e que logo será normalizada essa assistência aos Institutos. Eduardo nos 

apresentou o gráfico de rentabilidade e nele ficou bem clara a evolução da nossa carteira. Falou que neste 

mês recebemos CUPONS de juros de alguns fundos IPCAs com carência que são: BB Prev. TP IPCA I com R$ 

191.845,65; BB Prev. TP IX com R$ 94.440,39; BB Prev. TP XII com R$ 603.699,47, sendo o recurso de R$ 

890.000,00 aplicado no BB Prev. Perfil DI, para elevação do saldo neste fundo voltado para os pagamento 

das folhas dos aposentados. Já na Caixa os fundos com recebimentos de CUPONS foram: Caixa Brasil 2018 

III com R$ 262.127,70 e o Caixa Brasil 2018 I com R$ 478.072,40, o total do recurso disponível foi destinado 

para o Fundo Caixa Brasil DI. A preocupação com a tendência da inflação continuar baixa é o retorno no 

final do vencimento destes fundos que são indexados ao IPCA, caso isso continue o resgate terá pouco 

rendimento. Então estamos prevendo um ano mais difícil (2018) para os rendimentos. Antônio perguntou 

sobre quanto que está sendo retirado dos juros para cobrir a folha de pagamentos. Segundo Eduardo gira 

em torno de 700.000 mil reais. Quanto ao parcelamento da Prefeitura, Fabiano nos informou que deu certa 

a negociação e ele já tinha encaminhado ao Ministério Da Previdência para análise e aprovação. Fechamos 

com 187.390 milhões de reais neste mês de julho. Eduardo fez um apanhado já deste mês de agosto e já 

nos informou que está patinando de novo, mas não está negativando os rendimentos. Apresentou os 

documentos para a renovação do credenciamento das Entidades bancarias: Banco do Brasil S/A e Caixa 

Econômica Federal, ambos consequentemente os fundos de investimentos foram atualizados no citado 

credenciamento e a documentação será arquivada e disponibilizada para futuras fiscalizações, como era 

feito de 6 em 6 meses, agora ficou anual. Foi passado para análise do Comitê de investimento e aprovado 

por todos. Nada mais havendo a tratar, Eduardo encerrou a reunião agradecendo a todos. Eu, Heloisa 

Helena Ernesto lavrei a presente ata que depois de lida será assinada por todos. 
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