
Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, 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, Filipe Giordan 
Santos Garcia e Fabiano Boaro de Sousa. A reunião deste dia será conduzida 
com todas as medidas de precaução e recomendações na prevenção ao 
contágio da doença que assola os brasileiros. Primeiramente o presidente 
agradeceu a compreensão de todos sobre o adiamento da reunião ordinária 
que estava marcada para o dia 31/08/2020, foram alegados motivos de saúde 
por parte dos diretores Fabiano e Eduardo, sendo que para essa reunião tudo 
voltando à normalidade. O presidente anunciou que o Diretor Financeiro do 
IMP sr. Eduardo concluiu a atualização no CPA-10 da Anbima e o membro 
Filipe realizou a sua primeira prova e também adquiriu a certificação CPA-10 
Anbima, estando todos os membros certificados para operarem no mercado 
financeiro.     Os assuntos de pauta: 1. Posição dos investimentos no mês de 
julho/2020 e posição atual; 2. Atualizações nos Credenciamentos: Banco do 
Brasil, Banco Itaú e Caixa E. Federal; Assuntos Diversos. 1 – Sobre a posição 
da carteira de investimentos do IMP, o presidente passou palavra a sr. Eduardo 
para explanação. Sr. Eduardo apresentou a carteira de investimentos contando 
com o sistema da empresa de consultoria LDB, a qual detém os relatórios e 
gráficos para auxílio e demonstração da evolução dos investimentos. No 
sistema da empresa sr. Eduardo gerou o mês de julho/2020 para demonstrar 
as performances dos fundos de investimentos, especialmente para os fundos 
da ponta mais longa da carteira, apontando para os fundos de categoria 
IMA_Bs, foram fundos com melhores retornos, registrando em média 4,3% de 
rentabilidade, e os demais fundos variando entre 0,8 a 1,5% na média, 
ajudando a carteira fechar com 2,42% de rentabilidade, contra a meta atuarial 
de 0,97%. Já no acumulado a carteira registrou estar com 3,38% de 
rentabilidade e a meta atuarial com 4,20%, diferença de -0,82%. Após a 
avalição dos números, a sra. Cintia teceu comentários sobre a meta atuarial, na 
sua ótica o IMP está muito bem pela real situação que estamos atravessando 
devido a pandemia. Para concluir sr. Eduardo acrescentou que há esperança 
sobre o comportamento da carteira para o segundo semestre de 2020, mas 
criticou a elevação do INPC, índice inflacionário indexado a meta atuarial, que 
poderá prejudicar o cumprimento de meta. A posição de agosto/2020 também 
foi apresentada aos membros, o resultado da carteira foi diferente ao mês 
anterior, os fundos de investimentos em maioria foram voláteis e encerraram o 
agosto negativos. A ponta mais longa com maior potencial de retorno também 
carrega a maior volatilidade, os IMAs registraram em média 1,8% de 
rentabilidade negativa, na outra parte da carteira com exposição em renda 
variável, devolveram parte do bom retorno de julho com 8% ante em agosto 
com -3,9%. Assim a carteira fechou o agosto com -0,97% de rentabilidade e 
meta atuarial com 0,84%, elevando o distanciamento de meta atuarial, 
acumulando 2,38% de rentabilidade contra 5,07% de meta atuarial, diferença 
de -2,69%. Após os gráficos analisados, sr. Eduardo comentou que o IMP se 
mantém ancorado nas grandes instituições financeiras do país, os ativos da 
carteira do IMP são compatíveis com o compromisso futuro atuarial, e com 



base na posição da empresa de consultoria financeira, estamos no caminho 
certo, sem realizar movimentações bruscas de manter as estratégias 
planejadas e aprovadas pelo Conselho Administrativo do IMP. Os membros 
concordaram em manter as estratégias adotadas, sabendo que o mercado 
financeiro está abalado com a pandemia e que o melhor para o IMP será ir 
para o risco em busca de retorno, já comentado que somente na renda fixa 
será difícil o cumprimento de meta atuarial. Sr. Fabiano comentou que se 
esforça para que os processos do COMPREV sejam aprovados, não 
dependendo mais do IMP para que os recursos integrem o PL do IMP, desta 
forma, um recurso extra poderia ser a oportunidade de elevar o percentual 
destinado na renda variável. 2 - Atualizações nos Credenciamentos: Banco do 
Brasil, Banco Itaú e Caixa E. Federal. Sr. Eduardo apresentou aos membros 
especialmente explicou o processo com mais detalhes ao membro Filipe que 
compõe recentemente o Comitê. O processo de credenciamento define se a 
instituição financeira e seus produtos de investimentos estão aptos para o 
recebimento de recurso de RPPS, a portaria nº. 01 do Ministério da Fazenda 
de 03 de janeiro de 2017 alterou a portaria 519 de 24 de agosto de 2011, 
elevando o prazo na atualização no credenciamento de 6 meses para 12 
meses. Foi mencionado que a demanda de documentos é enorme para o 
credenciamento, entre cnds e situações ativas ou existência de impedimento 
de funcionamento nos órgãos fiscalizadores, Banco Central do Brasil e 
Comissão de Valores Mobiliários. Diante dos vencimentos das entidades 
citadas, a Diretoria Financeira recebeu os documentos necessários para às 
atualizações, não anotando restrições com as entidades, e o Comitê de 
Investimentos do IMP ratificou os credenciamentos das entidades financeiras: 
Banco do Brasil, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal. Sr. Eduardo 
acrescentou que a Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda, desde 28 de novembro de 2018, disponibilizou lista 
exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela 
Resolução CMN nº 4.695/2018, estando as instituições que o IMP tem recursos 
aplicados nesta lista, deixando o credenciamento menos inchado de documentos. 
Nada mais havendo a tratar, sr. Presidente Fabiano agradeceu os membros 
pela presença encerrando a reunião do dia. Eu, Eduardo de Paula Marin, lavrei 
a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos. 
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