
Aos vinte quatro dias do mês de junho 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 maio de 2021; 2 – Reavaliação na indicação para fundo de 
investimento do índice Small Caps. 3 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano abriu a reunião 
agradecendo a presença de todos, passando a palavra sr. Eduardo diretor financeiro do IMP. Sr. 
Eduardo abriu em tela o sistema da empresa de consultoria LDB para explanação do relatório de 
investimentos mês de maio de 2021. O primeiro slide foi demonstrando às performances dos 
fundos de investimentos do IMP, os fundos da renda fixa de duration longas como os IMA_B 
apresentaram performances satisfatórias, sendo 1,05%, os demais fundos fecharam entre 0,25% a 
0,75%, o fundo Bradesco IDKA-2 fechou com -0,03%, a carteira de renda fixa continua em 
recuperação fechando negativa no ano. Na renda variável os fundos de investimentos 
apresentaram ótimos números, sendo entre 5,95% a 6,36%, recuperando fortemente a situação 
negativa no ano. A carteira total rentabilizou 0,80% e a meta atuarial com 1,41%, no acumulado a 
rentabilidade carregou com -0,27% e a meta atuarial com 5,58%.  Item 2 da pauta foi levado ao 
conhecimento dos membros do Comitê que a aplicação no fundo Caixa BRD Nível I aconteceu 
normalmente e no caso do Bradesco Ações Small Caps foi impedida por razão da aplicação inicial 
exigida do fundo ser de R$.20 milhões, esse detalhe passou despercebido e a gerência do Banco 
Bradesco manifestou irredutibilidade no valor de aplicação inicial, sendo o fundo descartado para 
aplicação do IMP, motivando nova reavaliação para escolha de fundo de investimento com 
benchmarck em Small Caps. Entre os produtos disponíveis estão presentes os fundos: BB Ações 
Small Caps e o Caixa FI Ações Small Caps Ativo. Foi dado abertura ao especialista da Caixa E. 
Federal sr. Júlio Bittencourt, para um bate papo com o Comitê de Investimentos do IMP sobre o 
produto e suas características. Sr. Júlio conduziu a conversa para mencionar a política de 
investimento do fundo, com perfil ativo o gestor busca superar o índice Small, o valor de aplicação 
inicial é de R$.1.000,00, e a taxa de administração de 1,5%, o público alvo do fundo é para 
investidores geral o que garante um Patrimônio Líquido médio de R$1.2 bilhões de reais, Júlio 
concluiu que o fundo é o sólido com bom tempo de trabalho, não havendo por parte dos membros 
nenhuma dúvida, sr. Júlio agradeceu o tempo disponibilizado a ele para falar do produto, 
reforçando o compromisso da Caixa em estar presente sempre que necessário junto ao IMP. Sr. 
Eduardo comentou que irá fazer contato com o departamento de investimentos do Banco do Brasil 
para dar a mesma oportunidade de apresentarem o seu produto. Cada membro recebeu cópia da 
lâmina comercial dos fundos para que na próxima reunião possa definir qual fundo será indicado 
para deliberação do Conselho Administrativo do IMP. 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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