Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, na sede do Instituto Municipal
de Previdência de São José do 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. Assuntos da pauta: 1 – Análise do Relatório dos
Investimentos do 3º Trimestre de 2020; 2 – Minuta da Política de Investimentos para o exercício 2021; 3 –
Assuntos Diversos. O presidente passou a palavra ao diretor financeiro sr. Eduardo para comentários do
item 1 da pauta. Com a palavra, o sr. Eduardo entregou a cada membro o relatório trimestral e outro
material disponibilizado pela empresa de consultoria financeira LDB para auxiliar na análise do referido
trimestre. Sr. Eduardo iniciou com os gráficos por rentabilidades dos fundos de investimentos, sendo que
trimestre a maioria dos fundos fecharam positivos, mas que no acumulado a carteira registra grande
distância para o cumprimento de meta atuarial. As considerações sobre a performance da carteira para o
trimestre citado: A carteira de investimentos do RPPS de São José do Rio Pardo - IMP, foi acompanhada
atentamente por acreditar que os fundos de investimentos trariam bons resultados como registrado no
trimestre anterior. Longe dessas expectativas, ainda dentro de uma pandemia mundial, a real situação
fiscal do país compromete a credibilidade internacional com grandes incertezas no mercado doméstico.
Agravado pela triste imagem do país sobre as queimadas florestais, muitos investidores internacionais não
gostaram das poucas iniciativas governamentais para sanar o problema com as queimadas,
desiquilibrando o câmbio, mais dólares saindo do Brasil o real sendo desvalorizado ainda mais. A previsão
do PIB também ajudou na volatilidade para os fundos na renda fixa e renda variável. Outro ponto negativo
para a nação brasileira e para o IMP, foi a disparada da inflação, no nosso caso o INPC fechou com 1,68%
no trimestre, puxado pelas altas consecutivas dos itens da cesta básica, alguns itens tiveram altas
superiores a 100% no caso do óleo e arroz. A carteira obteve rendimento acumulado de 1,40% contra a
meta atuarial de 6,49%, fechando com diferença -5,09%. Em análise, o Comitê de Investimentos do IMP
observa o cenário marcante, realmente a crise mundial deverá ser enfrentada por todos, não havendo
necessidade de realocações para o momento, seguindo as estratégias adotadas e orientações técnicas da
consultoria financeira o Comitê não indica manutenção na carteira de investimentos, acreditando nas
retomadas da economia e dos fundos de investimentos. O relatório será submetido para apreciação dos
Conselhos Fiscal e Administrativo do IMP. 2 – Minuta da Política de Investimentos para o exercício 2021.
Sr. Eduardo entregou a cada membro a minuta proposta para discussão. Primeiramente o diretor
financeiro fez breve explanação sobre os principais pontos da política de investimentos, as partes
envolvidas e responsabilidades, desde a criação, aprovação e envio para a Secretaria de Previdência dos
Regimes Próprios, a qual fará o acompanhamento mensal sobre os limites estipulados. Ainda nesse
assunto, o compromisso futuro do IMP ainda será a meta atuarial fixado a taxa de juros de 5,47% ao ano
acrescido do índice nacional de preços ao consumidor – INPC, também ao ano. Sr. Anderson argumentou
sobre o não cumprimento de meta atuarial, se fosse o caso de reduzir a meta atuarial para alinhar próximo
aos rendimentos alcançados. Sr. Fabiano tomou a palavra para fazer a explicação sobre os impactos
atuariais com a redução da meta atuarial e informando que o percentual estabelecido na política de
investimentos desde o ano de 2019, estão fixados seguindo determinações contidas em Portarias
publicadas pelo Ministério da Economia. A política de investimentos para o exercício 2021 será definida na
próxima reunião ordinária do Comitê de Investimentos e posteriormente apreciada pelo Conselho
Administrativo do IMP para deliberação. 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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