
Aos dez dias do mês de dezembro 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, Cintia Ribeiro da Silva, Eduardo 

de Paula Marin e Fabiano Boaro de Sousa. O presidente sr. Fabiano deu início a reunião pronunciando sobre o falecimento do membro Marlon 

Callegari da Silva homenageando em memória do seu comprometimento do o serviço público e como pessoa, reservou um minuto de silêncio 

em respeito ao estimado companheiro de trabalho e seus familiares. Após o ato em condolências ao Marlon, o presidente seguiu com os 

assuntos de pauta: 1 – Relatório da carteira de investimento do IMP do mês de novembro de 2019. Para cada membro foi entregue o relatório 

confeccionado dentro do sistema da empresa de consultoria financeira LDB, para explanação o sr. Eduardo começou a relatar as performances 

dos fundos de investimentos no referido mês, com exemplo aos fundos BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos com rentabilidade -2,48%; Caixa 

Brasil IMA-B Títulos Públicos com rentabilidade -2,54%, a ponta longa da carteira sofreu com a volatilidade e marcou com negativo expressivo. 

Ainda na carteira o fundo Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo registrou rentabilidade positiva com 1,10%, os demais fundos: DI, BB 

Previdenciário IDKA-2, Itau Alocação Dinâmica com rentabilidade inferior a 0,50%, em resumo a carteira total registrou -1,15% de rentabilidade e 

a meta atuarial com 1,01%, no acumulado até novembro a carteira fechou com 13,48% e a meta com 8,91%, diferença positiva de 4,57%. No 

comentário do sr. Eduardo, o principal fator dessa queda de rendimento foram as especulações internacionais entre e China e o Estados Unidos, 

a guerra comercial acirrada desses dos países em trazendo turbulências no cenário nacional, consequentemente a volatilidade se fez presente 

em todo período com desequilíbrio no câmbio e inflação acima da normalidade em comparação com os meses anteriores. O indexador na meta 

atuarial do IMP é o INPC, no mês de novembro foi de 0,54% em razão da alta dos preços da cesta básica e ajustes dos itens importados, em 

especial o preço da carne. Ainda sobre o relatório da carteira foram analisados os gráficos de alocação por seguimento, análise de liquidez da 

carteira no prazo de 0 a 30 dias 93,34%  e somente acima de 365 dias com 6,66%, na estratégia de alocação o índice a seu buscado de maior peso 

carteira foi o IMA-B com 35,66% e o menor o IDIV com 1,47%, na alocação por gestor a maior concentração ainda se manteve no Banco do Brasil 

com 48,74% e a menor no Banco Bradesco com 6,12% do volume do recurso do IMP, para comparação nos indexadores a renda fixa destaca pelo 

IMA-B5+ com 27,06% no ano e na renda variável o índice SMALL CAP com 40,43%. Sr. Fabiano comentou que o índice da renda variável SMALL 

CAP de pequenas empresas listadas na bolsa tendem a recuperar de forma mais rápida e as empresas de grande porte são mais estáveis e seus 

movimentos são mais lentos, acreditando ser uma opção a ser estudada para aplicação no ano seguinte. As movimentações da carteira de cada 

mês são efetivadas pelo formulário APR e armazenadas no site do IMP com todas informações de valores e motivos de cada transação financeira, 

cumprindo a legislação federal e maior transparência nos atos praticados com a gestão dos recursos do IMP. Para finalização do relatório, a 

carteira do IMP fechou com 236.835 milhões de reais. 2 – Assuntos diversos, aos membros cada um recebeu comparativos de fundos de 

investimentos da renda variável, o primeiro seguimento analisado foi o IDIV fundos dividendos: Bradesco FICA Dividendos com 13,89%; BB Ações 

Dividendos com 19,78%; Itaú Ações Dividendos 26,27% e FICA Ações Caixa Valor Dividendos 34,48% todos os fundos cumprindo meta atuarial no 

prazo de 1 ano de análise, com destaque para o fundo da Caixa Econômica Federal com maior rentabilidade. O segundo seguimento foi o 

Ibovespa fundos: Bradesco FIA Ações Ibovespa Plus com 23,99%; Fundo Ações Caixa Brasil Ibovespa com 23,75%; Santander FI Ibovespa Ativo 

Institucional Ações com 25,92%; BB Ações Ibovespa Ativo FIC com 22,02% e Fundo FIA Ações Caixa Brasil ETF Ibovespa com 23,38%, com 

destaque para o fundo do Banco Santander de maior rentabilidade. O terceiro seguimento no Multimercado fundos: BB Previdenciário 

Multimercado FI Longo Prazo com 8,65%; Bradesco FIC Multimercado Macro Institucional com 7,34%; FIC Caixa Alocação Macro Mult Longo 

Prazo com 16,94%; Fundo Caixa RV 30 Longo Prazo com 11,21% e Santander Star Long Short Direcional Multimercado FIC com 5,33%, para 

destaque o fundo da Caixa Econômica Federal Macro Mult com rentabilidade expressiva em comparação as demais, mas, por hora o fundo 

deixou de receber novos aportes, a gestora Caixa informou que devido a grande capitação o fundo ficará fechado por tempo indeterminado. Por 

último no seguimento de ações livres, os fundos buscam a alocar recursos em diversas estratégias e não uma concentração em determinadas 

ações listadas na bolsa, gerando um diferencial na gestão do fundo. São: fundo Itaú Ações Dunamis FIC com 34,48%; Bradesco FIA Ações 

Selection com 20,22%; BB Ações Alocação FIA com 19,69%; Santander Seleção 30 Ações FIC com 24,34%, destaque para o fundo do Banco Itaú, 

também por fonte do próprio Banco Itaú, a fundo poderá ser fechado pelo grande volume de aportes. Com essas análises os membros 

observaram que há necessidade de novas estratégias para o próximo ano, sr. Eduardo informou que a empresa de consultoria irá enviar um 

relatório com esses seguimentos da renda variável entre os bancos credenciados, assim que o material estiver disponível o mesmo será 

encaminhado aos membros para melhor entendimento e conclusão da indicação que será levada ao Conselho Administrativo, para o presidente 

Fabiano, a sugestão será de criar uma única proposta para a renda variável e ir alocando mensalmente o recurso do COMPREV destinando um 

percentual para cada tipo de fundo escolhido, assim, que o intuito de elevar gradualmente no seguimento da renda variável, objetivando o que 

está proposto na Política de Investimento para 2020. Os membros acataram a sugestão dada e será concluída na próxima reunião do Comitê. 

Nada mais havendo a tratar, sr. Presidente Fabiano agradeceu em especial a presença do sr. Marcos da empresa LDB, desejando uma boa 

viagem, encerrou a reunião agradecendo também aos membros pela presença. Eu, Eduardo de Paula Marin, lavrei a presente ata que depois de 

lida e aprovada será assinada por todos. 
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