
Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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. Assuntos da pauta: 1 – Análise do 
Relatório dos Investimentos com posição a 30 de novembro de 2020; 2 – 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 dos investimentos, exibiu o sistema da empresa no telão e 
apresentou os gráficos. A primeira posição foi a comparação entre rentabilidades dos fundos de investimentos, 
na renda fixa os fundos mais longos na categoria IMA-B obtiveram melhores resultados, sendo: Caixa IMA-B e 
BB IMA-B ambos com rentabilidades idênticas com 1,99% havendo somente uma diferença no acumulado, 
sendo: Caixa IMA-B com 1,17% e o BB IMA-B com 1,24%, fundos enquadrados no artigo 7º, inciso I, “b” da 
3922 e alterações. Já na renda variável as performances foram bem atrativas, os fundos de investimentos em 
ações renderam dois dígitos, sendo: Itaú Private Index Ações com 15,88%, enquadramento no artigo 8º, inciso 
I, “a”, ; Caixa Valor RPPS Ações com 12,96% e o Caixa Valor Dividendos com 14,26% ambos enquadrados no 
artigo 8º, inciso II, “a”. Ainda a renda variável está apanhando em rentabilidade anual, o fundo Itaú Index com -
5,59%; Caixa Valor RPPS com 8,27% e o Caixa Valor Dividendos com 7,60%. Outro item do relatório foi 
demonstrado o enquadramento da carteira dividida por artigo e confrontada com a política de investimentos, foi 
observado que a carteira está dentro dos limites estipulados da resolução e da política de investimentos. A 
rentabilidade financeira foi de R$.3.605.818,28 e o percentual alcançado foi de 1,53%, comparado com a meta 
atuarial, o mês de novembro a meta atuarial fechou com 1,41%, no acumulado a rentabilidade fechou com 
2,93% e a meta atuarial com 9,48%, diferença negativa de 6,55%. Na distribuição por gestores, o Banco do 
Brasil detém 42,27%, Caixa com 37,95%, Bradesco com 9,32%, Banco Itaú com 8,51% e a Vinci com 1,96%. 
Sr. Eduardo comentou sobre a posição da carteira no mês de novembro, em sua ótica os resultados não são de 
fato satisfatórios para quem tem uma meta atuarial tão elevada em tempos de juros Selic a 2% ao ano, é sabido 
por todos que as dificuldades seriam enormes em razão desta queda nos juros, principalmente para renda fixa, 
vendo o outro lado, a renda variável também ainda não se recuperou do tombo provocado pela pandemia do 
Corona-Vírus, sr. Eduardo, comentou ainda que fez uma explicação rápida ao Conselho Administrativo na 
última reunião o qual apresentou o relatório do 3º Trimestre/2020, que a situação do IMP perante a grave crise 
mundial, estamos longe de cumprimento de meta atuarial, mas não estamos negativos até o mês de novembro, 
por tudo que a crise trouxe de prejuízos estruturais mundo a fora, as finanças do IMP em sua ótica se manteve 
sem grandes abalos, foi destacado aos conselheiros administrativos que em qualquer índice disponível para 
aplicação, tanto na renda fixa quanto na renda variável todos estavam negativos, com exceção ao CDI. Diante 
desse cenário de renda fixa rodando baixo por conta da Selic, a alternativa será explorar a renda variável, pelo 
menos acreditar na melhora da economia e consequentemente trazer uma rentabilidade compatível com os 
objetivos do IMP. No entender do sr. Eduardo os conselheiros aceitaram a proposta para 2021 de correr um 
pouco mais de risco na renda variável em busca de novos produtos e explorar algo que traga algo diferente da 
renda fixa. Para o próximo ano, sr. Eduardo adiantou aos membros sobre a necessidade de manutenção do 
Fundo Bradesco IDKA-2, será acompanhado a performance do fundo mais de perto, caso comece a patinar na 
rentabilidade poderemos rever a posição do saldo em contingência de folhas de pagamentos e o restante 
assegurar em outro ativo de menor volatilidade, outro com ativo que poderá ser explorado para o próximo ano 
na condição de diversificar a carteira será o Crédito Privado na renda fixa. Assim finalizou os comentários do 
relatório. Sr. Filipe acrescentou sobre a inflação, uma das dificuldades do IMP será as altas no índice 
inflacionário, elevando a meta atuarial, um desafio que o país enfrenta que poderá se estender para o ano 
seguinte. Os membros não manifestaram colocações contrarias a explanação, 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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