
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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, 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 novembro de 2018; 2 – 

Assuntos Diversos. O presidente informou aos membros sobre a aceitação do Conselho Administrativo em contratar a empresa de 

consultoria financeira especializada que irá nos auxiliar na gestão do recursos e demais serviços, a empresa escolhida a qual o IMP 

fechou contrato foi a LDB já anunciada em reunião anterior. A sra. Sandra questionou sobre permanência do sr. Antonio junto ao 

Comitê de Investimento, a explicação dada pelo presidente foi que o Conselho não o reconduziu e irá apresentar o substituto na 

próxima reunião ordinária de janeiro. Em seguida o presidente teve o contato do sr. Marcos da empresa LDB para um bate papo 

com os demais membros do Comitê e para também para falar do material encaminhado da nossa carteira de investimentos. O 

contato foi disponibilizado via telefone no modulo viva voz e tivemos o prazer de fazer o primeiro trabalho junto a empresa 

contratada. Em primeiro momento foi levantado os percentuais de cada ativo da careteira e seus enquadramentos perante a 

resolução CMN 4604, os limites respeitando a política de investimento, a duration da carteira relativo a liquidez e distribuição da 

entre as entidades. Sr. Marcos adentrou no assunto relevante aos anseios do IMP que é o compromisso de superar metas atuariais 

e casar o financeiro com o passivo do IMP ou seja às obrigações futuras do IMP, no momento foi informado que está em 

andamento o cálculo atuarial com a base cadastral atualizada e que após está avaliação iremos ter a real situação atuarial do IMP 

e o que poderá ser realizado com o financeiro para o tão sonhado equilíbrio financeiro atuarial que tantos RPPS buscam em ter. Sr. 

Marcos concluiu sua análise mencionando o quanto a carteira do IMP está aderente ao mercado mas com um ressalva para a 

concentração em papeis de curto prazo que não trarão o cumprimento de meta atuarial devido as variantes para o próximo 

exercício, tratando-se de inflação baixa e Selic estável, de mínimo um previsão de 10,5% ao ano de meta atuarial, a dica 

apresentada pelo especialista foi de olharmos um pouco para índices de IMA-B que tem uma variação de curto e longo prazo com 

menos volatilidade e mais potencial de retorno, outro por destaque foi rever a exposição em multimercado, será importante 

acreditar neste seguimento por atender demais ativos variados o que possibilita uma maior diversificação. Em nome da LDB sr. 

Marcos deixou o seu contato para que em qualquer momento a equipe da empresa irá se comprometer em atender a todos o 

IMP, os membros agradeceram a participação do especialista e por fim encerrou o contato. O presidente destacou que irá 

disponibilizar a cada membro de cada competência, Administrativo, Fiscal e Comitê um login e senha para acesso ao sistema on-

line da empresa LDB o qual a empresa disponibiliza todas as informações de investimentos do IMP, assim criando ainda mais 

transparência na gestão dos recursos. Como o relatório da LDB não apresentou dados de rentabilidade e da meta atuarial de 

devido o inicio ter sido no mês de novembro, o sr. Presidente passou a palavra ao sr. Eduardo para explanação do mês de 

novembro. O primeiro dado apresentado foi a evolução no patrimônio do IMP que fechou em R$.209.854 milhões, o segundo foi o 

destaque para as rentabilidades individuais sendo que o fundo com a melhor performance foi o Caixa Multimercado RV 30 com 

rentabilidade de 1,22%, os demais fundos com rendimentos  bem abaixo em comparação ao mês anterior, não houve fundos com 

cotas negativas mas fundos rendendo por exemplo 0,10%  no caso do BB IDKA-2. A carteira total obteve um rendimento de 0,51% 

contra a meta atuarial de 0,24%, no acumulado a carteira registrou ganho de 7,88% e a meta atuarial com 8,96% o CDI com 5,90%. 

Na análise do sr. Eduardo o mês de novembro fomos favorecidos com a queda do INPC fechando com -0,25% o que ajudou a não 

distanciar da meta atuarial fixando um pequena mas difícil tarefa de superar a diferença de 1,08%. Não havendo mais um o 

debater sobre o relatório adentrou em assuntos diversos. A sra. Sandra perguntou sobre os recolhimentos e foi informada pelo sr. 

Presidente que pelo segundo mês consecutivo a Prefeitura recolhe a parte patronal parcialmente e a do segurado está em dia, 

diferente o caso da FEUC que a competência anterior não recolheu nenhuma parte. Outro ponto de relevância foi apresentado 

pelo sr. Presidente a revista RPPS de circulação nacional onde na edição citada a LDB empresa contratada tem foco por seus 

trabalhos feitos para grandes órgão no seguimento de RPPS com total harmonia com a Secretaria de Regimes Próprios do 

Ministério da Fazenda e com Tribunais de Contas de diversos estados, o que vem configurar a confiança de empresa até ao 

primeiro momento muito respeitada por grandes instituições, o sr. Presidente encerrou dizendo que iremos ter um período de 

experiência de 6 seis meses de contrato e acredita no bom trabalho que a empresa irá no auxiliar. Todos os membros ficaram 

contentes com quem o IMP fez uma parceria e que consigamos fazer algo diferente para IMP. Nada mais havendo a tratar, 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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