
 

Aos vinte e  um  dias do mês de maio  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, reuniu-se 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 

segundo a pauta: 1- análise da Carteira de Investimentos do Instituto referente ao mês de abril 

onde observamos que foi um mês ruim   para as aplicações e não conseguimos bater a meta 

atuarial que ficou em 0,70% e alcançamos 0,45%.  Isso se deu pela inflação e taxa Selic baixas, 

refletindo o momento de incertezas na política com eleições próximas e um cenário ainda 

indefinido quanto a candidatos, suas propostas e as reformas que não passaram no Congresso. 

Destacamos o fundo mais rentável desse mês foi o IDK2 do Banco Bradesco com 0,70%. Foi 

também analisada a planilha de fundos de renda variável, onde não temos aplicações no 

momento e constatamos a queda de quase todos os fundos com resultados negativos. 2- 

Discussão sobre empresa de Consultoria: Estamos em contato com a Empresa de Consultoria 

LDB que recebeu boas indicações e por estar vinculada a APEPREM e ANEPREM. O Comitê de 

política de investimento está muito preocupado com o Déficit atuarial que aponta que se 

recursos não forem destinados ao IMP em 2039 se esgotaria todos os recursos. Precisamos 

urgentemente de um recadastramento minucioso que retrate a situação e para que 

busquemos possíveis soluções.   Alguns imóveis foram levantados e colocados à disposição do 

IMP mas é necessário uma avaliação profissional seguindo os padrões técnicos da ABNT. 

Decidimos então aguardar a vinda do Ministério Público agendada para o dia 4 de junho para 

tomarmos a melhor decisão. 3- Assuntos diversos: O Sr. Eduardo abordou sobre o 

Demonstrativo do mês de março entregue ao CADPREV onde no limite do artigo7º inciso IV, a, 

a soma dos investimentos superaram o limite estipulado na política de investimento de 2018, 

margem superior foi destinado 25% e percentual atingindo foi de 25,28%. Recebeu a 

notificação e foi alterado de 25% para 30% e será levado ao conhecimento do Conselho 

Administrativo para ciência, conforme orientação do próprio CADPREV. Ainda o RPPS não 

iniciou aplicações em renda variável. A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de junho 

de 2018. Nada mais havendo a tratar, Fabiano 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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