Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Biaco Vianna. Sr. Fabiano Boaro não
estava presente por motivo de reunião na Prefeitura Municipal. Senhor Eduardo deu
início a reunião do dia apresentando o Relatório de acompanhamento da Carteira de
Investimentos do Instituto referente ao trimestre julho, agosto e setembro de 2017.
Fez um apanhado geral de toda nossa evolução desde o primeiro trimestre. Foi um ano
bom para o Instituto em relação aos rendimentos, mesmo com a crise do país
superamos a meta atuarial com vantagem de 5,27% acima. A ênfase foi o IPCA1 com
3,77% em julho, agosto foi um mês mais delicado. Setembro foi um mês difícil, com
altos e baixos, mas com a vantagem de nossa meta, ficamos um pouco mais tranquilos.
Pelos gráficos apresentados os fundos de investimentos já estão rendendo menos
devido à inflação baixa. Com a deflação isso é uma conta matemática obvia, esta
deflação deve-se ao pouco poder de compra da população, que acaba deixando de
consumir. Inflação caiu mais a Selic continua alta. Empresários esperam por alguma
oferta melhor para poder investir. Enquanto isso a economia patina. Eduardo
apresentou todos os relatórios com gráficos que mostra muito bem nossa carteira. Em
setembro a evolução foi de 189.580 milhões, com juros de 1.620.536 milhões.
Continuamos conservadores em aplicações, mas para 2018 teremos que pensar como
já dito em outras reuniões. Tememos não bater meta em 2018. Teremos uma reunião
amanhã dia 24 de outubro com a Srta. Erica da Caixa Federal para orientações do
próximo ano. Estarão presentes também alguns representantes do Conselho
Administrativo. Reunião muito importante. Eduardo apresentou a política de
Investimentos para 2018, já deixando uma margem de novas aplicações em renda
variável, caso alguma mudança drástica na economia do país, visto que será um ano
difícil devido às eleições. Na renda fixa não houve mudanças nas estratégias para 2018,
já na renda variável foi colocado uma margem pequena caso mudanças, na qual só
seria usado o que ultrapassou a meta, uma sobra em rendimentos, a intenção de não
comprometer o patrimônio líquido. Ficando da seguinte forma os limites definidos:
Artigo 7º, I,”b” com 65%; inciso III com 0,75%; inciso IV com 24,75%; inciso VI com 1%
e inciso VII, “b” com 5% todos em Renda Fixa, na Renda Variável: Artigo 8º, I com
1,25%, inciso II com 1%; inciso III com 0,75% e inciso IV com 0,5%. Todos concordaram
e foi assinada para apresentação no Conselho Administrativo. A próxima reunião
prevista para 27 de novembro. 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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