
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quinze 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 4º Trimestre de 2020; 2 – Disponibilidade do recurso da taxa administrativa 2021; 3 – Assuntos Diversos. 
O presidente abriu a reunião do dia, sendo entregue a cada membro o relatório relativo ao item 1. Para comentários 
sobre o 4º trimestre sr. Eduardo fez vídeo contato com a empresa de consultoria financeira LDB com recepção do sr. 
Marcos. Antes da apresentação foi encaminhado o material complementar elaborado pela empresa de consultoria para 
melhor explanação do tema. Sr. Marcos início a apresentação deixando de lado alguns itens já discutidos e partiu 
direto para as expectativas futuras do mercado em relação aos investimentos do IMP. Em tela o slide demonstrou que 
a última posição do dia 19/01/2021 as taxas das NTN-Bs – Notas do Tesouro Nacional série B estavam demonstrando 
as remunerações dos títulos públicos federais e seus vencimentos, sendo que os títulos com vencimentos mais longos 
remuneravam inflação + juros de 4,08% ao ano, com vencimento para 2055 e os títulos de curto e médio prazo tento 
remuneração de inflação + 1,10% ao ano com vencimento para 2023. Na análise do consultor, ficou totalmente 
explícito que os títulos públicos não cumprirão meta atuarial dos RPPS, no caso do IMP a meta atuarial para 2021 ficou 
em INPC + 5,47% ao ano, existe uma diferença muito difícil de alcançar, pois a renda fixa não é fixa como dito devido a 
marcação a mercado, efeito que o mercado pode elevar ou derrubar os rendimentos. Em outro slide foi demonstrado as 
performances dos indicadores financeiros dividido em três partes, partindo desde o CDI até exterior, na renda fixa os 
mais curtos no caso do CDI e IRFM-1 e longos como IMA-B e IMA-B5+. Sr. Marcos pontuou que nenhum índice 
superou meta atuarial no ano de 2020, o fato relevante no comparativo dos indicadores, momentos críticos de 2020 em 
razão da pandemia do Corona-Vírus, a maioria ficou negativo tanto na renda fixa e variável, fato importante que as 
recuperações dos indicadores mais longos e a renda variável tracionam o rendimento. Outro ponto de atenção 
destacado pelo consultor foi a diversificação em papeis que aplicam no exterior, alertando sobre a possibilidade de sair 
do risco Brasil e pensar sobre outras economias. O IMP fechou o ano 2020 a carteira obteve 6,03% de rentabilidade 
contra a meta atuarial com 11,63%, diferença de -5,61%. Sr. Marcos comentou que a rentabilidade alcançada do IMP 
em 2020 foi proveitosa mesmo não ter cumprido meta atuarial, o mês de março foi o pico da crise derrubando a 
rentabilidade para -3,70%. Sr. Fabiano perguntou ao sr. Marcos sobre a média de rentabilidade de outros institutos de 
previdência para ter de parâmetro. Sr. Marcos respondeu que ainda não tem esse dado preciso, alguns clientes da 
LDB não enviaram por completo os extratos de dezembro para o fechamento total, mas que adianta que pouquíssimos 
conseguiram o cumprimento de meta e grande parte ficaram no negativo, no caso do IMP o resultado positivo é 
considerado plausível. Sr. Marcos disse que a carteira está bem alinhada com o seu passivo, fazendo sentido ter uma 
parcela significante em IMA-B por se tratar de maior risco retorno, sobre o Fundo IDKA 2 o consultor não acredita que 
para 2021 o índice entregará boa rentabilidade, deixando uma dica pelo volume de recurso atualmente no fundo. Sr. 
Marcos finalizou a explanação colocando o seu trabalho a disposição para qualquer esclarecimento, acompanhamento 
e aguardando um novo bate papo. Sr. Fabiano ingressou para o item 2 da pauta informando que o IMP depende de um 
recurso para custeio das despesas administrativas anual, sendo denominada de taxa de administração, o recurso foi 
calculo pela contadora do IMP na ordem de R$.1.847.271,23 para 2021, o recurso deverá ser resgatado da conta não 
vinculada a administração e aplicada em fundo destinado para esse fim administrativo. Diante das informações 
formatadas pelo consultor, fez sentido que o FI Renda Fixa Bradesco IDKA-2 Pré será o indicado para essa operação, 
aguardando a deliberação do Conselho Administrativo do IMP. Em assuntos diversos sr. Fabiano mencionou sobre o 
valor de precatório que o IMP deverá quitar até o final deste ano, onde que os valores até seu efetivo pagamento são 
corrigidos monetariamente pela inflação (IPCA), colocando em discussão sobre a possibilidade de antecipação deste 
pagamento resgatando o montante de R$ 377.793,86 do FI Renda Fixa Bradesco IDKA-2 Pré, pois diante das 
incertezas do mercado, poderia não ser vantajoso mantermos os recursos aplicados, se considerarmos a correção 
estabelecida para estes precatórios. Sendo esta sugestão acatada por unanimidade para que seja encaminhada para 
deliberação do Conselho Administrativo.  Outro ponto muito discutido foi o excedente da reserva de contingência 
destinada para 3 folhas de pagamentos que poderá ser realocado na renda variável, sr. Fabiano mencionou de adotar 
a mesma estratégia de mensalmente aplicar em novos fundos poderemos estar até o final do ano com renda variável 
mais robusta. Sra. Cintia perguntou sobre os prazos de resgates dos fundos caso o recurso destinado para folha de 
pagamento esgote antes do previsto e cause transtorno para pagar os aposentados e pensionistas do IMP. Foi 
respondido pelo sr. Eduardo que a maioria dos fundos a liquidez é d+0, não causaria problemas para ter os recursos 
em conta corrente. Os membros acataram a sugestão de migrar mensalmente para a renda variável em segunda 
discussão será definida as alocações e posteriormente para deliberação do Conselho Administrativo. O relatório do 4º 
trimestre de 2020 será remetido também aos Conselhos do IMP, Fiscal e Administrativo para acompanhamento. 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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