Aos vinte dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezessete 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 – Acompanhamento dos
Investimentos relativo ao 2º trimestre de 2021; 2 – Definição da indicação para fundo de
investimento do índice Small Caps. 3 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano abriu a reunião
agradecendo a presença de todos, antes dos assuntos de pauta, foi dado espaço para o Banco do
Brasil através do seu analista Wladimir para um bate papo com intuído de passar mais informações
sobre produto do Banco do Brasil que estamos analisando. Após ser anunciado, sr. Eduardo
apresentou ao analista cada membro do Comitê dado início a sua explanação. Wladimir arguiu que
a visão da gestora para fundos Small Caps em períodos turbulentos como o que iremos atravessar
por conta das eleições no ano de 2022 poderá trazer volatilidade para esse seguimento, ficando
um alerta para o IMP na ótica do Banco do Brasil. Adentrando o assunto aguardado, Wladimir
apresentou relatório comparativo com a concorrente Caixa Econômica Federal, balizando os
fundos Small para melhor comparação, o analista do BB enfatizou que os fundos comparados
apresentaram rentabilidades bem próximas em janelas alternadas e que no longo prazo o fundo da
Caixa apresentou melhor rentabilidade, ambos não superaram o índice Small. Ao final da
explanação Wladimir pontuou que o Banco do Brasil detém de uma grade de fundos de
investimentos com gestões ativas na renda variável o que na opinião do analista ajudará os RPPS
na diversificação da carteira contribuindo com a descentralização em um determinado índice do
Ibovespa, por fim, o analista agradeceu o espaço dado ao Banco do Brasil de conversar um pouco
com o Comitê do IMP desejando novos encontros, colocando o Banco do Brasil a disposição. Para
os assuntos de pauta, o presidente passou a palavra ao sr. Eduardo para explanação do relatório
do 2º Trimestre de 2021. Para acompanhamento foi entregue a cada membro cópia do relatório, o
primeiro item analisado foi “posição dos ativos”, rentabilidade individualizada dos fundos de
investimentos: renda fixa na ponta longa os fundos IMA-B com rentabilidade de 2,09% na ponta
curta fundo Bradesco DI com 0,72%, Itaú Alocação com 0,67%, na renda variável com destaque
para o fundo Itaú Index com 8,70%, Caixa Valor RPPS com 8,51%, Caixa Valor Dividendos com
6,71% e iniciado no mês de junho o fundo Caixa BDR com 0,81%. No contexto anualizado a
carteira fechou com -0,10% e a meta atuarial com 6,69%. Concluindo com considerações:
Conforme mencionado pela consultoria financeira LDB, a crise enfrentada contra o Corona-Virus
começou a animar a economia mundial, como a vacinação avançada especialmente no EUA,
Europa e Asia, as exportações impulsionaram os índices de renda variável, abrindo sinal verde
para o investimento acionário como principal desenvolvimento para diversificação dos ativos
financeiros, o que o IMP vem realizando gradativamente. No Item 2 da pauta, para definição do
fundo Small, os membros do comitê por unanimidade escolheram o fundo Caixa FI Ações Small
Caps Ativo CNPJ 15.154.220/0001-47, o fundo apresentou na lâmina de junho o Patrimônio
Líquido de R$.1.2 bilhões de reais, aplicação inicial de R$.1.000,00, rentabilidade histórica de
18,63% em 6 meses, 53,35% em 12 meses e 49,70% em 24 meses. Sr. Eduardo acrescentou que
o fundo irá contribuir com a diversificação dos ativos na renda variável dando um grande passo
caso o Conselho Administrativo aprove a indicação. Por fim não havendo mais assuntos para
discussão, 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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