
Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Fabiano Boaro de Sousa. O presidente sr. Fabiano Boaro de Sousa deu início a reunião com 

os assuntos de pauta: 1-Análise do Relatório de Investimento do 3º Trimestre de 2018;  2 – Assuntos Diversos. O 

presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro sr. Eduardo para apresentar o relatório. Sr. Eduardo início explanando 

o que ocorreu no mês de julho com o desempenho favorável da carteira que registrou rentabilidade de 1,12% contra a 

meta atuarial de 0,74%, entre as rentabilidades individuais a maioria dos fundos superaram a meta atuarial e com 

destaque para o fundo BB Previdenciário IPCA III com rentabilidade de 2,64%. Outro mês analisado foi o mês de agosto 

que inverteu a sequência de altas e marcou negativo, a carteira fechou com -0,13% e a meta com 0,49%, o comentário 

deste negativo deve-se por conta do cenário eleitoral com poucas propostas sobre reformas essenciais para país sair da 

crise, desta maneira o mercado reagiu com as incertezas e todos os fundos da carteira não cumpriram meta atuarial. No 

mês de setembro a carteira reagiu bem em comparação ao mês anterior e marcou rentabilidade de 0,80% contra a 

meta de 0,79%, analisado o mês de setembro, foi observado que a metade dos fundos não cumpriram meta e a outra 

metade superou a meta, especialmente para o fundo Caixa Brasil IRF-M com 1,18% de rentabilidade. No horizonte de 

2018 a carteira acumulou rentabilidade de 5,02% e a meta atuarial com 7,74%. Outros gráficos foram apresentados 

sobre a performance da carteira em doze meses; rentabilidades dos fundos no exercício exemplificando que nenhum 

fundo de investimento da carteira alcançou a meta atuarial; demonstração gráfica da distribuição dos fundos com 

ênfase aos fundos de Gestão Ativa do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,  ambos receberam recursos dos 

fundos que venceram no mês de agosto; respeitando os limites perante a resolução 3922 do CMN e alteração; 

distribuição entre as entidades “bancos” Bradesco com 6,16%, Caixa com 44,10% e Banco do Brasil com 49,74%; 

evolução em investimentos o PL fechou com R$.205.284 milhões de reais. O comentário final sobre o trimestre foi o 

grau altíssimo de volatilidade por conta da eleição que escolherá o novo presidente deixando o mercado muito sensível 

com os programas de governo dos candidatos, para a carteira do IMP ao longo do período foram feitos ajustes de 

encurtamento na duration dos fundos afim de minimizar o risco de mercado, esses movimentos foram importantes para 

o equilíbrio principalmente no mês de agosto. No que tange para estratégias futuras, sr. Eduardo opinou em manter a 

carteira sem alterações e por aguardar qualquer reação positiva do mercado, iremos aproveitar as estratégias dos 

fundos de gestão ativa para melhor aderência ao cenário econômico, todos os membros concordaram em manter o 

posicionamento da carteira como está. O sr. Antonio perguntou sobre a migração para fundo Itau Alocação Dinâmica. 

Foi respondido que a migração foi realizada no início deste mês e que o resgate do fundo IRF-M foi total. O relatório foi 

explanado sem ressalvas e será apreciado pelo Conselho Administrativo na próxima reunião. 2 – Assuntos Diversos: a 

Sra. Sandra perguntou sobre o recolhimentos previdenciários se estão em dia. O sr. Fabiano informou que neste mês a 

Prefeitura efetuou o pagamento parcial da parte patronal, em continuidade foi também informado que a Prefeitura fez 

o recadastramento total dos seus servidores e posteriormente será feito uma avaliação atuarial com base cadastral 

confiável para de fato termos a realidade do IMP. A sra. Sandra anunciou que a sua Certificação CPA-10 ANBIMA irá 

vencer no dia 30 de outubro e que irá pensar em prestar novo exame, os demais membros estimulou a colega para 

estudar e prestar o exame, levado em consideração por alguém que já o conhecimento e pela experiência já prestada 

ao IMP. Nada mais havendo a tratar. A próxima reunião ficou previamente agendada para o dia 26 de novembro 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. 
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