Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 José 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, Marlon Callegari da Silva e Simone Maria de Resende Bueno. O presidente sr. Fabiano Boaro de Sousa deu por
aberta a reunião ordinária, antes de seguir com os assuntos de pauta comentou que há alguns dias vem discutindo com o Sr. Eduardo da
possibilidade do IMP ingressar em fundos de ações devida a necessidade de cumprimento de meta atuarial. Foi lembrado pelo sr.
Fabiano que o IMP recebeu materiais de outros bancos especifico de renda variável, a exemplo o Banco BTG Pactual e o Banco Icatu
Vanguarda, ambos com produtos de investimentos bem atraentes no aspecto rentabilidades. Ainda na renda variável o sr. Eduardo
comentou que fez contato com os demais bancos que já trabalhamos para apresentarem os seus produtos de renda variável e suas
particularidades, em visita ao IMP recebemos os especialistas do Banco Bradesco e Banco Itaú em dias alternados. O Banco Bradesco fez
às explicações dos seus produtos em comparação com a nossa carteira de investimentos, foi dito que o Bradesco vem crescendo no
ranking de RPPS e trouxe alguns fundos de categoria Ibovespa, Small Caps, Dividendos e outros. O Banco Itaú também esteve
apresentado sua grade de produtos, nesta ocasião contamos com a presença do sr. Marlon para acompanhar os trabalhos dos
representantes do banco. Colhido todas às informações de mercado e projeções, foi aberta a discussão na escolha do investimento, o
primeiro índice analisado foi o de dividendos, os fundos foram inseridos na página do site Vérios onde o sistema comparou no horizonte
de tempo desejado informações como: rentabilidade, sharp (risco/retorno) e risco, ali foram inseridos fundos: Icatu, Itaú, Caixa, Bradesco
e Banco do Brasil, após inúmeras consultas no site do Vérios sobre de distintos períodos, o fundo Bradesco Ações Dividendos apresentou
uma rentabilidade mais adequada equivalente ao seu risco. Os membros sugeriram uma avaliação em cima de 5 anos por se tratar de
fundo de performance de longo prazo, Anderson ainda acrescentou que o risco do fundo avaliado apresenta um risco moderado em
comparação aos demais. A sugestão unificada pelo Comitê foi de indicar este fundo Bradesco Dividendos para deliberação do Conselho
Administrativo. Outra posição do Comitê do foi avaliar fundos de ações livres dos bancos BTG Pactual, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e
Itaú, os períodos analisados também foram os mesmos, 12, 24, 36, 48 meses, o que deixou a análise comprometida foram os fundos dos
Bancos Banco do Brasil e Itaú ambos com pouco prazo de histórico entre dois anos. A sra. Simone observou que ficaria difícil avaliar os
fundos com períodos de performances distorcidos gerando um agravante de não ter mais dados necessários para avaliação. Os membros
concordaram em acompanhar por mais um tempo esses fundos e outras reuniões com mais dados e também com o parecer da
consultoria avaliar o melhor fundo a ser indicado. Foi apresentado o limite legal para o este tipo de aplicação, o IMP destinou na Política
de Investimento para o exercício de 2019 o percentual de 2% para o artigo 8, inciso II, este artigo contemplam os dois tipos de fundos
que foram analisados (dividendos e ações livres). No comentário do sr. Eduardo, o IMP destinou o percentual baixo para os seguimentos
de renta variável, justamente por ser algo mais arrojado e que poderá trazer cotas negativas causando a primeiro momento um
desconforto para os membros do nosso Conselho Administrativo por ter com perfil conservador, ainda, para os próximos anos à frente
poderemos elevar estes limites em busca de diversificar a carteira do IMP em busca de ativos com potencial de retorno para
cumprimento de meta atuarial. Sr. Eduardo acrescentou que o Comitê tem que buscar alternativas no mercado, caso o Conselho não
acate as sugestões, o Comitê mostrou trabalho de selecionar e indicar respeitando qualquer decisão contrária. Em seguida o sr. Eduardo
relatou sobre o relatório da carteira de investimento elaborado pela empresa LDB com o resultado da carteira no 1º Trimestre, o IMP
alcançou 2,92% contra a meta atuarial de 3,12% diferença de 0,20% a menor, o relatório será apreciado pelo Conselho Administrativo na
próxima reunião ordinária. Após definirmos a qual fundo será indicado de dividendos, o sr. Presidente colocou em discussão a origem
deste recurso para aplicação e qual o percentual, o Sr. Marlon manifestou de resgatar do fundo com menor rentabilidade no momento,
foi então aberta a carteira no sistema da LDB para melhor análise, o sr. Eduardo anunciou que o fundo no Banco do Brasil IDKA 2 seria a
melhor alternativa por ter a característica de proteção, fazendo como um “colchão” para a carteira em momentos de crise, o fundo tem
representação de 17% da carteira, a proposta não faria falta para esta proteção. Os membros concordaram com a proposta definindo
que o recurso deverá sair do fundo BB IDKA 2 para aplicação do fundo Bradesco Dividendos no percentual de 1,5% da carteira.
Finalizando o assunto, o sr. Eduardo comentou que fez consulta de todos os fundos mencionados nas análises e em dias a empresa
prestará os relatórios para última definição, estando apto o mesmo será encaminhado como sugestão de aplicação. O sr. Fabiano em
outros assuntos, parabenizou o sr. Marlon pela aprovação ao exame da Anbima certificação CPA-10 o que irá contribuir com um Comitê
que busca por sua totalidade todos os membros certificados. 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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