Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, reuniuse ordinariamente o Comitê de Investimentos do RPPS de São Jose do Rio Pardo, com a
presença dos seguintes membros: Anderson Luís Fonseca Pirola, Antônio Ângelo de
Andrade, Eduardo de Paula Marin, Sandra Maria Biaco Viana e Sr. Fabiano Boaro.
Senhor Eduardo deu início a reunião dando boas vindas ao Anderson Pirola que a partir
desta data faz parte deste comitê no lugar de Heloisa Elena Ernesto. O Sr. Eduardo em
seguida comentou o acompanhamento da Carteira de Investimentos do Instituto
referente ao mês de janeiro onde observamos que foi um mês bom para as aplicações
onde conseguimos bater a meta atuarial que ficou em 0,72% e alcançamos 1,08%,
elevando o patrimônio em R$ 198.271, graças ao nosso perfil ainda conservador. Com
a expectativa de inflação maior que a de 2017, os economistas projetam rendimentos
maiores nos fundos de índices de inflação. Considerando riscos de médio prazo, o
fundo IMAB-5 seria uma boa indicação. Na próxima reunião veremos a sugestão de
aplicação em outros fundos. Eduardo apresentou a documentação dos bancos já
credenciados com o padrão ANBIMA. São eles: Banco do Brasil, Caixa econômica
Federal e Banco Bradesco. O Conselho Administrativo autorizou o credenciamento de
outros bancos como o Itaú e Santander. O Sr. Fabiano sugeriu que buscássemos entre
os Institutos uma consultoria que tem trabalhos de acessória entre as melhores
empresas para nos auxiliar quanto aos investimentos. Sr. Antônio Ângelo perguntou se
somos obrigados a contratar uma empresa de consultoria, ao que Sr. Fabiano disse
que Não. A próxima reunião ficou agendada para o dia 26 de março de 2018. Nada
mais havendo a tratar, Eduardo encerrou a reunião agradecendo a todos. Eu, Sandra
Maria Biaco Vianna lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada
por todos.
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