
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 mês 

de outubro de 2018;  2 – Assuntos Diversos. O presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro sr. Eduardo para apresentar o 

relatório do mês de outubro. O primeiro gráfico mostrou a evolução nos investimentos fechando o mês em análise com R$.209.450 

(milhões de reais) observado a ótima recuperação em comparação com o mês anterior, no segundo gráfico ampliou às rentabilidades 

individuais de cada fundo de investimento com posições mensal, anual e doze meses, o fundo com destaque foi o fundo BB 

Previdenciário IPCA I com rentabilidade de 4,11% em seguida foram apreciados os demais fundos e suas performances, o terceiro 

gráfico trouxe os resultados da carteira total com rentabilidade de 2,20%, seguimento renda fixa com 2,19% e iniciado um novo ciclo no 

seguimento de renda variável com 0,016%, a meta atuarial ficou com 0,89% e o CDI com 0,54%, no mesmo gráfico comtemplou 

informações do acumulado no exercício de 2018 com a carteira total com 7,33% e a meta atuarial com 8,71% e o CDI com 5,38%. Por 

último o gráfico em comparação da rentabilidade e meta atuarial em doze meses demonstrou que a carteira se mantém atrás da meta 

atuarial, ficando com 8,73% de rentabilidade contra a meta de 10,24%. Foi comento pelo Diretor Financeiro sr. Eduardo que o mês de 

outubro foi de grande volatilidade pelo período das eleições, com a vitória do deputado Jair Bolsonaro para o cargo de presidente da 

república o mercado reagiu positivamente e cotações altíssimas foram registradas para os principais índices no mercado nacional, bolsa 

de valores em alta, cambio em baixa e títulos públicos no caso das NTN-B marcando mais de 7% de valorização, para às aplicações do 

IMP o momento ajudou os fundos de investimentos e foram no embalo e obteve a melhor rentabilidade do ano até então. O retorno 

do fundo Itaú Alocação Dinâmica ficou a desejar no retorno, o fundo marcou para nossa carteira somente 0,51% e desapontou em 

primeiro momento sua performance, o assunto foi pautado de respostas dos especialistas do Banco Itaú onde os mesmos retornaram 

um material explicando os motivos que fundo de gestão ativa havia sido bem abaixo em comparação com os fundos do Banco do Brasil 

e Caixa Econômica Federal. As considerações levantadas pelo Banco Itaú justificando a performance do fundo atribuindo a postura do 

gestor em seguir os dados que o sistema trazia de não alongar a carteira devido o grande nível de volatilidade o que fez a concentração 

em CDI para proteção da fundo e consequentemente uma rentabilidade equivalente ao índice. O presidente avaliou a estratégia 

adotada pela gestão do fundo comentando da importância da proteção neste período, se a situação fosse inversa poderíamos ter 

negativado fortemente. A justificativa agradou os membros do Comitê e trouxe mais segurança na questão da diversificação. 2 – 

Assuntos diversos o sr. Fabiano deu por ciência aos demais membros que irá levar para o Conselho Administrativo do IMP a proposta 

para contratação de empresa especializada em consultoria financeira para auxílio na gestão de escolha de ativos para o IMP, 

acrescentou ainda sobre a responsabilidade entre Diretoria e Conselheiros de gerir o volume do recurso do IMP, também, às 

dificuldades que iremos encontrar necessariamente na busca de novos ativos no seguimento de renda variável ou até mesmo com 

qualquer ativo que venhamos aplicar no futuro, a consultoria será mais uma ferramenta na tomada de decisão. O sr. Eduardo explicou 

que devido às projeções de SELIC para o próximo exercício o COPOM que antes havia projetado para 8% ao ano já mudou o seu 

posicionamento para manter em 6,5% ao ano, o que tornaria mais um desafio para cumprimento de meta atuarial, sendo na opinião 

dele, a consultoria iria auxiliar e embasar as análises, sabendo que iremos ter um próximo ano de baixo rendimento caso se confirme. 

Foi apresentado os valores que a empresa cobra para fazer o serviços e a empresa escolhida pelo menor preço foi a LDB com sede na 

capital. A sra. Sandra mencionou que seria de suma importância a capacitação dos membros com Conselho Administrativo com o 

mesmo nível de exigência dado aos membros do Comitê sendo o mínimo uma certificação da ANBIMA para que os membros tenham 

condição de melhor analise e total conscientização do que estão aprovando no quesito investimentos. O sr. Antonio após ouvir os 

motivos de uma consultoria financeira para o IMP ficou apreensivo por recordar do trabalho não bem quisto pela consultoria anterior, 

avaliou por bem a necessidade de experimentar o trabalho prestado pela LDB indicando um contrato de curto prazo para avaliação dos 

serviços prestados. Neste contexto todos os membros concordaram com a possibilidade de contratação dado por cientes que será 

analisada a proposta pelo Conselho Administrativo. Outro ponto de assuntos diversos o sr. Presidente informou que o período do sr. 

Antonio venceu no dia vinte e cinco deste mês e irá levar o seu nome para avaliação do Conselho Administrativo do IMP para 

aprovação da sua recondução junto ao Comitê de Investimento do IMP. Nada mais havendo a tratar. A próxima reunião ficou 

previamente agendada para o dia 17 de dezembro 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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