
Aos vinte e três dias do mês de julho 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. A reunião iniciou-se como uma áudio conferência com o pessoal da BB DTVM com sede 

no Rio de Janeiro, a pessoa que conduziu os trabalhos foi o Sr. Denis que relatou toda a atmosfera macroeconômica na 

visão dos especialistas do Banco do Brasil e pontuou o que as especulações sobre a economia Americana e a nossa pode 

interferir como os nossos fundos de investimentos. No que tange sobre a carteira do IMP foi comentado a diversificação 

e que a posição está correta no ponto de vista do Sr. Denis e que devemos olhar um pouco para renda variável mesmo 

não sendo atrativo no momento. Os membros do Comitê avaliaram como positiva a áudio com o Banco do Brasil e 

agradeceram a parceria da casa. Em seguida, o Comitê deu abertura aos assuntos de pauta, começou o Sr. Presidente a 

relatar sobre a vídeo conferência realizada na sede do Caixa Econômica Federal na última sexta-feira com a presença do 

gerente geral da agência Sr. Daniel e do outro lado a Sra. Erika, quando solicitada atende o IMP como a maior 

competência. Nesta vídeo conferência a Sra. Erika tratou de forma explicativa as situações de macroeconomia 

internacional e doméstica, posicionou sobre os fundos da Caixa e comparou com a carteira do IMP, evidenciando como 

certo o posto de vista estratégico do Comitê de não alongar a carteira por acreditar na volatilidade no cenário eleitoral 

para o segundo semestre. Outro ponto destacado foi de que a Caixa irá estruturar um fundo de renda variável como o 

mesmo propósito do que foi apresentado no começo do ano, o fundo será um fundo fechado com capitação irá buscar a 

variação do ibovespa, mas havendo uma barreira de alta, caso o fundo rompa essa barreira, ficara uma correção pelo 

IPCA mais um prêmio ainda não acertado e no cenário inverso de marcação negativa há somente e correção do IPCA 

projetado para o período de 2 (dois) anos. No mais a Sra. Erika falou dos fundos Multimercados e explicou que a Caixa 

tem 3 (três) fundos com perfis diferentes de estratégia. Na renda fixa a especialista citou a gestão do fundo ativo que a 

Caixa tem na grade por sua funcionalidade de agir para cada mudança de cenário, o gestão do fundo consegue de forma 

mais rápida alongar ou encurtar a carteira do fundo quando houver a necessidade. Como o IMP já possui cotas deste 

fundo, a sugestão foi de aproveitar os recursos que estarão disponíveis em agosto quando irão vencer os fundos IPCAs 

2018. Na avaliação dos membros foram importante as apresentações da Caixa e Banco do Brasil, na sequencia fomos 

para análise do 2º Relatório Trimestral da Carteira do IMP, o pior mês foi o de Maio com marcação negativa de -0,50%, 

para o fechamento do trimestre a carteira obteve 3,17% contra a meta atuarial de 5,60%. Como a elevação do INPC a 

meta atuarial teve um salto muito alto, dificultado os fundos a buscarem o cumprimento de meta atuarial, verificou 

também a queda nos rendimentos dos fundos em função da Selic em 6,5% e inflação no centro da meta. No mês de 

Junho a greve dos caminhoneiros ainda refletiu para o mercado e as incertezas políticas manterá este cenário ainda mais 

desafiador. Dentro na carteira do IMP nenhum fundo está cumprindo meta atuarial, o que se aproximou foi o Caixa 2018 

I com 5,18% e o que rendeu menos foi o BB IPCA I com 2,03% ambos são fundos com carência. O PL do IMP fechou com 

R$.202.430 (duzentos e dois milhões). Como houve a preocupação de realocação dos recursos em agosto, o Sr. 

Presidente discutiu a proposta de montar 3 (três) carteiras para levar ao Conselho Administrativo na reunião do dia 30 

(trinta) deste mês, sugestão 1: Manter o recursos nas instituições Caixa e Banco do Brasil, aumentado o saldo em cada 

fundo de Gestão Ativa até o seu limite e o restante para fundos CDI; sugestão 2: Busca de fundos de Gestão Ativa nos 

bancos: Bradesco, Santander e Itau em comparação com os fundos do Banco do Brasil e Caixa por uma melhor 

rentabilidade e avaliação do risco; sugestão 3: seria a sugestão 2 com inclusão de fundos Multimercados para a carteira. 

As sugestões 2 (dois) e 3 (três) que terão outras instituições, serão formuladas e repassadas aos demais membros do 

Comitê para ciência antes da apreciação do Conselho Administrativo. Nada mais havendo a tratar. A próxima reunião 

ficou agendada para o dia 23 de julho de 2018, sr. Presidente Fabiano encerrou a reunião agradecendo a todos. Eu, 

Eduardo de Paula Marin, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.         

Anderson Luís Fonseca Pirola       

Antônio Ângelo de Andrade       

Eduardo de Paula Marin       

Fabiano Boaro de Sousa           

Sandra Maria Biaco Vianna        


