
Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 – Análise do relatório do 3º Trimestre/2021 dos 
Investimentos; 2 – 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, sendo explanado pelo consultor Marcos Almeida da empresa 
LDB. A apresentação foi conduzida por meio de aplicativo remoto, ainda não estando contando com a 
presença física do consultor por restrição a pandemia do Covid-19. Marcos Almeida iniciou os 
trabalhos, agradeceu por mais uma vez apresentar os serviços da empresa de consultoria financeira 
junto ao IMP. A apresentação foi dividida por slides, condizendo com o comportamento histórico da taxa 
de juros em comparação com a inflação, através de relatórios do COPOM, os indicadores de 
expectativas futuras foram revistos pelo comitê ao longo do ano devido a disparada da inflação, 
paralelamente a crise mundo a fora. O Comitê de Investimentos do RPPS de São José do Rio Pardo 
analisou o relatório do 3º trimestre de 2021 da carteira de investimentos com as seguintes 
considerações: A carteira de investimentos fecha o 3º trimestre de 2021 com resultado negativo, 
sendo acumulado (-1,79%) contra uma meta atuarial de 11,55%. Os principais ativos financeiros 
presentes na carteira de investimentos do IMP estão sofrendo com as consequências da pandemia 
do Covid-19, as sucessivas elevações na taxa Selic realizada pelo COPOM, não surtiram 
resultados favoráveis para a contenção da inflação, resultando instabilidade no mercado financeiro, 
amargando com a marcação a mercado para os títulos públicos. Diante de um cenário desafiador, 
não é recomendado mudanças nos investimentos em zerar posições alocadas, ao se desfazer das 
cotas desvalorizadas no momento de crise, poderá acarretar em prejuízo irreversível, estamos 
enfrentando o momento com cautela e aguardando a recuperação do mercado. O consultor Marcos 
Almeida, avaliou as considerações pelo Comitê, destacou que está correta a posição com os 
investimentos, concluindo a explanação do relatório. Outro item da pauta, assuntos diversos, foi 
resgatado o assunto da reunião anterior para a primeira discussão sobre a Política de 
Investimentos para o próximo exercício, foi aproveitado a oportunidade de discutir com o consultor 
Marcos Almeida os limites previstos pela Diretoria do IMP com abertura aos demais membros do 
Comitê. Previamente foram destacados os limites como sugestão alvo de aplicação, sendo na 
Renda Fixa: Artigo 7º, inciso I, “b” com 47%; Artigo 7º, inciso IV, “a” com 20%; Artigo VII, “b” com 
5%. Renda Variável: Artigo 8º, inciso I, “a” com 7%; Artigo 8º, inciso II, “a” com 10%; Artigo 8º, 
inciso III com 3%. Investimento no Exterior: Artigo 9º, A, inciso III com 8%. Em primeira 
apresentação da grade, os limites mínimos e máximos estavam sendo relacionados com margens 
de alocações distintas, após o consultor Marcos Almeida mencionar que grande parte de RPPSs, 
mencionam em suas políticas os mesmos limites mínimos e máximos permitidos na resolução 
3922/2010 e alterações, não gerando impedimento no registro junto a Secretaria de Previdência 
Social. Em primeira discussão o consultor Marcos Almeida configurou as estratégias de alocações 
alinhadas com o cenário futuro, deixou claro que as condições de alocações futuras poderão ser 
aprofundadas por um estudo de ALM, o qual acredita ser o mais preciso na junção do ativo com o 
passivo. Não havendo mais indagações ao consultor, o presidente agradeceu a participação da 
empresa LDB no auxílio para condução dos investimentos do IMP. Por outro lado, Marcos Almeida 
reforçou o compromisso de estar sempre à disposição. 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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