
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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  

e Fabiano Boaro de Sousa. O presidente deu início a reunião do dia informando sobre a ausência da Sra. Sandra Biaco 

para fins particulares não participou à reunião, em sequência anunciou os assuntos de pauta: 1-Análise da carteira de 

investimento no mês agosto de 2018; 2 – Alteração na Política de Investimento do IMP 2018; 3 – Apresentação da 

Política de Investimento para o exercício de 2019. O Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro do IMP, sr. 

Eduardo para explanar sobre o relatório do mês de agosto de 2018. O primeiro gráfico demonstrou a evolução 

patrimonial anual dos investimentos, havendo uma diminuição em comparação ao mês anterior, sendo em julho com 

R$.204.488 milhões e em agosto com R$.204.012 milhões. Ainda no mesmo relatório as rentabilidades individuais do 

mês de agosto, no ano e em doze meses, destacou-se o fundo de investimento Caixa IRFM que registrou -1,08% os 

demais fundos com oscilações de alta e baixa. A carteira do IMP fechou agosto com negatividade explicando a 

diminuição do PL já mencionado, no tocante a carteira ficou com -0,13% de rentabilidade contra a meta atuarial de 

0,49%, foi também levantado que o INPC que compõe a meta atuarial do IMP registrou nulo para o mês de agosto, o 

que na opinião do sr. Eduardo beneficiou a carteira de não agravar mais a disparidade entre a rentabilidade e meta 

atuarial. No mesmo gráfico a rentabilidade acumulada no ano ficou com 4,19% e a 6,89% de meta atuarial. O último 

gráfico ainda em comparação de meta e rentabilidade em doze meses, a meta acumula 9,05% e a rentabilidade com 

7,05%. Foi comentado sobre o mês de agosto com foco nas incertezas no cenário eleitoral trouxe muita volatilidade 

para os títulos públicos e demais papeis do mercado financeiro. Sr. Eduardo acrescentou sobre o posicionamento da 

carteira, o Comitê foi ajustando a carteira, fazendo movimentos de proteção e encurtamento no prazo médio, 

prevenindo maiores desvalorizações com cotas negativas. Item 2 – Alteração na Política de Investimento 2018, foi 

apresentado aos demais membros a proposta de alteração em virtude do comprometimento do artigo 7º, inciso IV, “a”, 

com 28,11% e o destinado foi de 30%. A proposta visa elevar de 30% para 40% neste artigo, respeitando a norma do 

Conselho Monetário Nacional nº.3922 e alteração dada pela nº.4604. Item 3 – Proposta da Política de Investimento 

para o exercício de 2019: Foi dirigida a proposta de Política de Investimento com a introdução, diretrizes, objetivos, 

cenários de macroeconomia e outras informações relevantes para a conclusão do material. Em resumo o IMP manterá a 

meta atuarial de 6% ao ano + INPC, elevou de 3,5% para 9% no seguimento de renda variável, outro parâmetro de 

destaque foi de manter a carteira nos índices mais curtos para prevenção de volatilidade.  Os membros concordaram 

com a explicação dada para alteração da Política 2018 quanto a nova Política de Investimento 2019 por unanimidade 

foram aprovadas e serão encaminhadas ao Conselho Administrativo para deliberações. Item 4 – Assuntos Diversos: Sr. 

Eduardo informou que fomos comunicados por carta, em razão de assembleia realizada em 03 de agosto, foi aprovado 

a mudança no regulamento do Fundo de Investimento Bradesco Renda Fixa IRF-M 1 Títulos Públicos, no que tange ao 

prazo de resgate que no regulamento era diário, foi alterado com vigência a partir desta data para um dia, a exemplo na 

prática, solicita-se o resgate hoje e o crédito entra na conta no dia seguinte, na opinião da diretoria, ficaria difícil 

trabalhar desta forma, o IMP necessita de maior liquidez para honrar com pagamentos de diversas espécies. Foi 

analisado o relatório de comparações entre fundos CDI do Bradesco o que apresentou rentabilidade superior o Fundo 

Bradesco RF Referenciado DI Premium seu aporte inicial seria de R$.10 milhões, não sendo acessível para nossa 

aplicação. Outro opção foi o Bradesco FI DI Federal Extra, em comparação com o fundo FI Bradesco IRF-M 1 ambos 

mantém uma rentabilidade bem próxima. Sr. Fabiano acrescentou na análise o fator risco de mercado, estaremos 

minimizando com a migrando para DI. Os membros aceitaram a proposta de migração e a mesma será encaminhada ao 

Conselho Administrativo para deliberação. Nada mais havendo a tratar. A próxima reunião ficou previamente agendada 

para o dia 29 de outubro 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       

                   


