Aos vinte três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e quinze minutos,
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 agosto de 2021; 2 – Apreciação da proposta feita pela Comissão sendo: 1º Majoração da
alíquota patronal, 2º Reforma da Previdência, 3º Aportes financeiros ou imóveis e 4º Segregação de
massa. 3 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano abriu a reunião agradecendo a presença de todos,
passando a palavra sr. Eduardo diretor financeiro do IMP. Sr. Eduardo entregou cópia do relatório da
empresa de consultoria financeira LDB para explanação dos investimentos mês de agosto de 2021. O
primeiro item foi demonstrando às performances dos fundos de investimentos do IMP, os fundos da
renda fixa de duration longas como os IMA_B apresentaram performances negativas, subdivisão da
carteira de investimentos fechou com rentabilidade no artigo 7º I, b com -0,95%; no artigo 7º, IV, a, com
-0,58%; no artigo 7º, III com 0,20%; na renda variável fechou com o artigo 8º I, a, com -2,48%; no artigo
8º II, a, com -2,94% e no artigo 9º A, III, com 2,44%. A carteira total fechou em agosto com -0,90% e no
acumulado com -1,47%, a meta atuarial fechou em agosto com 1,35% e no acumulado com 9,74%. O
enquadramento da carteira ficou com 92,87% na renda fixa; 5,42% na renda variável e 1,71% com
investimento no exterior. A concentração da carteira por alocação por gestores: Banco do Brasil com
43,09%; Caixa Econômica Federal com 41,82%; Banco Itaú Unibanco com 5,65%; Banco Bradesco
com 6,91%; Vinci com 2,53%. Ainda dentro do relatório do mês de agosto, sr. Eduardo Marin comentou
sobre os indexadores, índices que os fundos de investimentos perseguem rentabilizar, denominado
como benchmark, os principais índices que compõem a carteira de investimentos do IMP estão
marcando rentabilidades negativas no ano, sendo a exemplo do IMA_B com (2,17%); IRFM com
(2,63%); IMA_Geral com (0,37%); Ibovespa e Dividendos com (0,20%). O agravante para atual
conjuntura ainda se soma à inflação, comprometendo a meta atuarial, o INPC acumulado no ano
carrega em 5,94%, com esse elevado patamar da inflação o COPOM já sinalizou que usará as armas
que tem para conter os preços, com propósito de elevar a Selic, o mercado corrigi as posições dos
títulos públicos e as consequências estão sendo apresentadas, papeis com cotas negativas.
Acrescentando ao assunto, a renda variável também vem sofrendo com as especulações internas com
a política, crise hídrica no setor elétrico, dados internacionais e outras incertezas que jogam contra a
retomada da economia e para os ativos buscarem suas rentabilidades. No contexto será melhor
avaliado na próxima reunião com o fechamento do terceiro trimestre. Não apresentando dúvidas por
parte dos membros com as informações contidas no relatório do mês de agosto, o sr. Presidente
Fabiano Boaro de Sousa encerrou o assunto do item 1 da pauta. Item 2 – Apreciação da proposta
elaborada pela Comissão que tratou de assuntos relacionados ao déficit financeiro e atuarial do IMP.
Com a palavra. Sr. Fabiano Boaro de Sousa anunciou que a Comissão contou com representantes de
cada órgão do IMP, inclusive o Comitê de Investimentos, obtendo a conclusão dos trabalhos e
ratificações dos Conselhos do IMP: Administrativo e Fiscal, quanto ao ensejado nas tratativas iniciais,
ao Chefe do Executivo de avaliar a proposta elaborada, na tentativa de equacionar o déficit atuarial do
IMP com ações efetivas seguindo a ordem definida pela Comissão. Os membros do Comitê de
Investimentos do IMP avaliaram e também concordaram quanto a proposta ratificada junto aos órgãos
do IMP para que seja encaminhada ao Chefe do Executivo para suas providencias. Item 3 – Assuntos
diversos, sr. Eduardo Marin, adiantou que na próxima reunião poderá iniciar os trabalhos para
elaboração da Política de Investimentos para o próximo exercício. 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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