
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito,  às nove horas e trinta minutos, 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 Viana 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 quarto 

trimestre de dois mil e dezessete, outubro, novembro e dezembro. Foram meses preocupantes, 

mas dezembro foi melhor que os anteriores, mesmo assim não bateu a meta atuarial. Resultado 

final em nossos investimentos foi bom. Batemos a meta do ano com 12,06% contra a meta de 

8,19% com a gordura criada anteriormente. Foi satisfatório para o Instituto que manteve um 

equilíbrio bom durante todo o ano e também com fundos de longo prazo que acabaram batendo a 

meta do ano. As orientações dos coordenadores de bancos, principalmente da Caixa Federal foram 

seguidas, por isso toda a oscilação da carteira com a adiada reforma previdenciária, foi equilibrada 

com as estratégias adotadas. É o segundo ano consecutivo que batemos a meta atuarial. Eduardo 

fez gráficos da rentabilidade que representam bem a visão do ano da carteira e a meta do ano. Na 

performance com os fundos de investimentos mostra bem o destaque de rendimentos de cada 

fundo, com destaque ao IPCA III com 14,91%; Caixa IRFM com 14,80% e IPCA I com 13,94% no ano; 

o menor rendimento ficou para Caixa 2018 com 8,68%. Na distribuição legal conforme a resolução 

BACEN 4604/2017 continuamos dentro da conformidade e foi aumentada a porcentagem no artigo 

7°, inciso IV de 30% para 40%, dentro da lei. Fechamos o ano com R$ 194.415.184,49 milhões de 

reais. Prefeitura está acertando aos poucos, FEUC ainda está atrasada. Os parcelamentos estão em 

dia. Eduardo leu a conclusão do relatório trimestral que foi aprovado por todos. Todos 

parabenizaram o Sr. Antônio que renovou o CPA10 e foi aprovado. Eduardo apresentou a 

documentação do Banco Bradesco para credenciamento da entidade e seus fundos de 

investimentos que após análise foi efetivado o credenciamento. Quanto ao Banco do Brasil e a Caixa 

Federal ainda não encaminharam os fundos de renda variável. Caso alguma mudança para renda 

variável não poderá neste momento devido a este atraso de documentos. A membro do Comitê Sra. 

Heloisa apresentou sua carta de pedido de exoneração ao presidente, agradecendo a todos pelos 

anos convividos e desejou boa sorte nos trabalhos. O presidente acatou o pedido e levará ao 

conhecimento do Conselho Administrativo para indicação de novo membro. Próxima reunião dia 26 

de fevereiro de 2018. Nada mais havendo a tratar, Eduardo encerrou a reunião agradecendo a 

todos. Eu, Heloisa Helena Ernesto lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 

por todos.     
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