Aos treze dias do mês de maio 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 mês abril de 2021; 2 – Definição da indicação de realocação dos investimentos do IMP em
renda variável. 3 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano abriu a reunião agradecendo a presença de
todos, informou que a Sra. Valéria Bállico responsável designada pelo controle interno do IMP
passará a acompanhar a reuniões do IMP, e que por fatores pessoais não marcará presença nesta
reunião. Com a palavra sr. Eduardo diretor financeiro do IMP, abriu em tela o sistema da empresa
de consultoria LDB para explanação do relatório de investimentos mês de abril de 2021. O primeiro
slide foi demonstrando às performances dos fundos de investimentos, sendo Renda Fixa: FI IMA-B
Caixa e BB e Gestão Ativa Caixa e BB com 0,64% na média, o FI Bradesco IDKA 2 rentabilizou
0,82% e o BB Prev. Crédito Privado com 0,97%. Na renda variável: Itaú Private Ações com 1,93%,
Caixa Valor RPPS e Caixa Valor Dividendos RPPS ambos com 2,51%. A carteira total fechou abril
positiva sendo 0,67% de rentabilidade e a meta atuarial com 0,81%, no acumulado a carteira
registrou -1,07% e a meta atuarial com 4,12%, diferença de -5,18% a ser alcançada, o saldo
financeiro com as aplicações fechou com R$.239.199.817,49. Sr. Eduardo comentou que a inflação
no patamar elevado contribui com a disparada da meta, o tropeço no primeiro trimestre dos
investimentos também agravou o distanciamento, sendo isso o assunto discutido na última reunião
da diversificação em outros ativos da renda variável. No item 2 da pauta, foi retomado o assunto de
elaboração da indicação de resgates do Fundo Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa para fundos de
índices SMALL e BDR. A diretoria do IMP desde a última reunião já havia posicionado junto aos
demais membros que enviaria comparativos dos fundos de investimentos das categorias Small e
BDR, sendo comparados entres as instituições: Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú e
Caixa Econômica Federal, sendo os fundos Small: Bradesco FI Ações MID Small Caps CNPJ
06.988.623/0001-09, retorno de 5,33% no mês, 9,45% ano, 55,81% 12 meses, 44,66% 24 meses;
FI em Ações Caixa Small Caps Ativo CNPJ 15.154.220/0001-47, retorno de 1,95%, 5,42% ano,
70,16% 12 meses, 45,47% 24 meses, 63,09% 36 meses; BB Ações Small Caps FICFI CNPJ
05.100.221/0001-55, retorno de 2,09% no mês, 3,47% ano, 71,96% 12 meses, 37,87% 24 meses e
56,58% 36 meses. Nos fundos BDR foram comparados os fundos: FI Ações Caixa Institucional
BDR Nível I CNPJ 17.502.937/0001-68, retorno de -5,39% no mês, 7,85% ano, 25% 12 meses,
91,11% 24 meses, 124,37% 36 meses; Itaú Ações BDR Nível I FICFI CNPJ 20.147.389/0001-00
retorno de -3,26% no mês, 14,80% ano, 23,39% 12 meses, 74,89% 24 meses, 95,26% 36 meses;
BB Ações ESG Globais FICFI CNPJ 22.632.237/0001-28 retorno de -3,98%, no mês, 9,11% ano,
21,17% 12 meses, 80,70% 24 meses, 104,18% 36 meses; Bradesco Institucional FI em Ações
BDR Nível I CNPJ 21.321.454/0001-34 retorno de -4,45% no mês, 10,35% ano, 26,27% 12 meses,
88,98% 24 meses, 109,18% 36 meses. Para o comparativo de rentabilidade os fundos foram
inseridos na plataforma InfoFundos com posição até o dia 11/05/2021, outra ferramenta muito
utilizada para auxílio foi o site Vérios para comparação entre os fundos de investimentos. Após
análises de performance amplamente discutindo sobre os prazos avaliados, o critério sempre
utilizado na escolha do investimento é a consistência na rentabilidade, relação risco retorno e o
parecer da empresa de consultoria, onde que todos os fundos foram analisados pela empresa LDB,
não havendo nenhuma objeção nos fundos de investimentos. Foram definidos os fundos para
indicação e deliberação do Conselho Administrativo: Bradesco FI Ações MID Small Caps CNPJ
06.988.623/0001-09 e o FI Ações Caixa Institucional BDR Nível I CNPJ 17.502.937/0001-68,
paralelamente a essa indicação, o Comitê irá sugerir a alteração da Política de Investimentos 2021
nos artigos 7º, IV “a” e Artigo 9º A. III, posição atual do artigo 7º, IV “a” com limites: mínimo e
máximo sem alteração em 10%, redução no alvo de 30% para 26,25%, no artigo 9º, III, redução no
limite mínimo de 0,50% para 0,25% elevação no limite máximo de 1% para 6% e no alvo de 0,75%
para 4,5%. A indicação foi definida com a aprovação dos membros do Comitê para resgates
mensais de aproximadamente 14,30% iniciando a partir de junho e finalizando dezembro quando
zeraria os valores constantes no fundo Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa, destinando esses
recursos em 50% a cada fundo de investimento: Bradesco FI Ações MID Small Caps e FI Ações
Caixa Institucional BDR Nível I. O terceiro item da pauta, assuntos diversos: Sr. Fabiano anunciou

que na semana anterior a diretoria do IMP recebeu representantes da Cooperativa Sicoob para
apresentação da instituição e seus resultados, o maior intuito do Sicoob junto ao IMP será de firmar
convênio de empréstimos consignados aos segurados, também no encontro foram mencionados
alguns produtos de investimentos e que para melhores detalhes o gerente encaminharia as lâminas
dos produtos. 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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