Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 e Sr. Fabiano
Boaro. Senhor Eduardo deu início a reunião do dia apresentando o Relatório de
acompanhamento da Carteira de Investimentos do Instituto referente ao mês de
outubro de 2017. Mês não muito bom para a carteira. Rentabilidade baixa, mas já
esperada conforme dito em outras reuniões, devido à queda de inflação. Ficamos
neste mês com 189.877 milhões de reais contra 189.580 no mês passado. Prefeitura
municipal repassou parcialmente os valores, o que acaba onerando os rendimentos.
Destaque para Fundo Caixa Brasil 2018 III que rendeu um pouco mais que outros
fundos com 1,01%. Neste mês não foi alcançada a meta atuarial, mas com a gordura
criada anteriormente ficamos ainda acima no geral da meta. Pior mês do ano de 2017
para o Instituto. Eduardo e Fabiano apresentou ao Conselho Administrativo, em
reunião ordinária, a Política de Investimentos para 2018, já com reserva em renda
variável, no caso de mudanças. Foi aprovada e aceita por todos os membros. Eduardo
apresentou ao Comitê a nova resolução do Banco Central sobre a Política de
Investimentos, Resolução número 4.604, de 19 de outubro de 2017, que altera a
3.922. Já com maior margem para aplicações em renda variável. Verificando as
mudanças, nossa Política não precisou de alterações, pois já está enquadrada nas
novas normas. O índice de aplicação nos fundos CDI elevou de 30% para 40%, FIDC
reduziu de 15% para 5%. Renda variável de 20% para 30%. Já nestas mudanças vimos à
necessidade de buscar novos caminhos futuros. Fabiano sugeriu acompanharmos as
aplicações em renda variável de todos os Bancos, com mapas, para podermos analisar
o futuro. E neste acompanhamento fazer reuniões com os membros do Conselho
Administrativo e coordenadores dos Bancos, para uma melhor segurança. Como nosso
Instituto é conservador precisa destas explanações em renda variável para melhor
entendimento e segurança de todos. Riscos existem, mas perderemos muito em 2018
sem arriscar. Eduardo fez um gráfico de comparação de fundos que deixa bem claro
um acompanhamento de todos os Bancos nesta linha de Investimentos. Próxima
reunião em 22 de dezembro de 2017. 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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