
Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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, presentes os 

seguintes membros: Anderson Luís Fonseca Pirola, Eduardo de Paula Marin. O presidente sr. Fabiano Boaro de Sousa 

deu por aberta a reunião com assuntos de pauta: 1- Apresentação do novo membro Comitê de Investimentos: srta. 

Cintia Ribeiro da Silva; 2 - Análise do Relatório da Carteira de Investimentos do mês de julho de 2019 e posição atual; 3 

- Credenciamentos das Entidades Bancárias: Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander e Caixa Econômica Federal; 

4 - Assuntos Diversos. Com a apresentação da sra. Cintia Ribeiro da Silva para compor o Comitê de Investimento, 

sendo anunciado pela srta. Cintia que não poderá permanecer na reunião por motivo de outra reunião inadiável já 

agendada, agradecendo a sua indicação pelo Conselho Administrativo do IMP. Foi entregue a srta. Cintia pelo sr. 

Presidente as normas legais de investimentos, a Resolução CMN 3922 e alterações posteriores com comentários da 

empresa de consultoria financeira LDB. Sobre o relatório da Carteira de Investimentos do mês de julho de 2019, fomos 

contemplados com a presença do sr. Marcos da empresa de consultoria LDB. Sr. Marcos deu ênfase os gráficos 

históricos da taxa de juros em comparação com o boletim focus do Banco Central, com o passar dos anos, a taxa de 

juros demonstrou que vem caindo e que os títulos públicos mais longos não estão remunerando a meta atuarial no 

nosso caso INPC+6% ao ano, para muito, as NTN-Bs mais longas estão remunerando 3,6% + Inflação.  Sr. Marcos ainda 

tratou de informar sobre a importância de casar o ativo com o passivo através do estudo chamado ALM, somente com 

esse estudo o RPPS passará a fatiar o seu PL com suas obrigações atuariais, ainda não é obrigatório o RPPS obter esse 

estudo, mas que em breve acredita que será exigido para todos os RPPS, fato que nos Fundos de Pensões já acontece 

há um tempo. Para comentar sobre a carteira do IMP relativo ao mês de julho de 2019, sr. Marcos usou gráficos com 

informações dos limites legais perante a resolução 3922, informou que o IMP está respeitando os limites das 

aplicações e seus percentuais de cada aplicação. Para o resultado geral acumulado a carteira rentabilizou 10,27% 

contra a meta atuarial de 6,08%, adquirindo um percentual positivo de 4,19%, no comentário do consultor da LDB, 

essa “gordura” será importante para os momentos ruins que poderemos enfrentar até o final do ano com o cenário 

macroeconômico. Finalizando o comentário sobre a performance da carteira, sr. Marcos mencionou que a carteira 

está bem alinhada com o cenário atual e observou que iniciamos na renda variável com ativos de dividendos de perfil 

moderado, chamando a atenção de realizarmos novas aplicações no seguimento da renda variável. Outro ponto de 

destaque foi que o sr. Marcos abriu o novo sistema da LDB para apresentação da plataforma que será disponibilizada 

em breve para os clientes, demonstrando suas funcionalidades, aperfeiçoamentos e novas rotinas de trabalho, 

deixando o sistema simples e completo de dados, facilitando no preenchimento do DAIR e Audesp com geração de 

ambos arquivos xmls para envios os órgãos fiscalizadores. Encerrando a apresentação do sr. Marcos, os membros 

agradeceram a visita do consultor e o mesmo reafirmou o compromisso dele e da equipe da LDB para qualquer dúvida 

e esclarecimento, colocando sempre disposição. Para o assunto de credenciamento, no dia 01 de agosto a Diretoria 

Financeira do IMP fez o recepcionamento dos documentos para renovações nos credenciamentos dos Bancos: Brasil, 

Caixa e Itaú, dando início ao credenciamento do Banco Santander. Os credenciamentos têm por vigência de 1 ano, 

ambos estão listados no roll de entidades que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN 

4695/2018, diante disso, o Comitê de Investimento renovou e credenciou as entidades citadas. 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. 

Anderson Luís Fonseca Pirola        

Eduardo de Paula Marin       

Fabiano Boaro de Sousa       

 


