
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 da carteira de investimentos referente o mês de outubro/2021; 2 – Política de 
Investimentos para o exercício 2022 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano Boaro de Sousa, ausentou 
por alguns minutos por estar atendendo a outra reunião, no ato a reunião foi conduzida pelo 
então diretor financeiro do IMP sr. Eduardo de Paula Marin, que agradeceu a presença de todos. 
Em tela o diretor financeiro do IMP, ampliou a sistema da consultoria financeira LDB para 
explanação da carteira de investimentos. De início, o primeiro slide comprometeu evidenciar as 
performances dos fundos de investimentos subdivididos por renda fixa, renda variável e 
investimento no exterior. Na divisão da renda fixa artigo 7º, inciso I, alínea b, os principais ativos 
de exposições mais longas, com benchmark IMA_B, entregaram rentabilidades negativas de 
(2,5%), já as posições em gestão estratégicas, os fundos rentabilizaram negativamente entre 
(0,66) a (1,82). Em outra divisão da carteira no artigo 7º, inciso IV, alínea a, os ativos IMA_B, 
IDKA-2, Alocação Dinâmica, rentabilizaram negativos entre (0,36%) a (3,48%), somente o fundo 
Bradesco DI Federal Extra com registro positivo de 0,51%. Na divisão de crédito privado, no 
artigo 7º, inciso VII, alínea b, contando somente com o fundo BB Previdenciário RF Crédito 
Privado IPCA III, rentabilizou negativo em (1,20%). Na posição de renda variável o artigo 8º, 
inciso I, alínea “a”, o fundo Itaú Private Ações Private Index Ibovespa, rentabilizou negativo 
(6,74%), ainda na renda variável os fundos de investimentos no artigo 8º inciso III, alínea a, 
rentabilizaram negativamente entre (4,31%) a (12,37%), No seguimento investimento no exterior, 
a carteira apresentou uma performance satisfatória, no artigo 9º A, inciso III, o fundo Caixa Ações 
Institucional BDR Nível I, rentabilizou positivo 10,93%. A carteira total apresentou um registrou 
negativo de (1,91%) e a meta atuarial com 1,59%, no acumulado até o mês alisado a carteira 
vem sofrendo com -3,66% e a meta atuarial com 13,32%. Sr. Eduardo Marin teceu comentários 
a respeito da performance da carteira durante o curso do exercício, em especial com que o 
mercado financeiro vem respondendo negativamente à especulação fiscal do nosso país, 
retratando do descontrole inflacionário e os anseios do Governo Federal de elevar o gasto público 
com programas sociais, não se importando em respeitar o teto de gastos. A disparada no dólar 
no mercado também atrapalha a retomada da economia, deixando os custos dos produtos mais 
elevados e consequentemente a alta dos preços para consumidor final, diante desse ciclo 
maligno à exposição mundo a fora desse descontrole na política monetária, a bolsa de valores 
brasileira vem sendo desvalorizada. Sem manifestações quanto ao mês analisado sr. Eduardo 
Marin partiu para o próximo item da pauta. Política de Investimentos para o exercício 2022. 
Conforme já apresentado os dados na reunião anterior, a minuta foi encaminhada para 
apreciação dos membros, aprovando a taxa de juros de 5,04% ao ano, a implementação da taxa 
de juros na Política de Investimentos estará em conformidade com a Portaria 6.132 de 25 de 
maio de 2021 da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia, definindo o tempo 
de amortização do passivo atuarial em 35 anos, obedecendo a tabela da referida portaria. Sendo 
acrescido a variação do índice nacional de preços ao consumidor – INPC. Para os limites 
estratégicos estabelecidos na Política de Investimentos 2022: Alocação objetiva Renda Fixa: 
Artigo 7º, inciso I, b: 47%; Artigo 7º, inciso IV, a: 20%; Artigo 7º, inciso VII, b: 5%; Renda Variável: 
Artigo 8º, inciso I, a: 7%; Artigo 8º, inciso II, a: 10%; Artigo 8º, inciso III: 3%; Investimento no 
Exterior: Artigo 9º A, inciso III: 8%. Aos artigos estabelecidos na referida política, serão 
respeitados os limites mínimos e máximos resguardados pela Resolução 3922/2020 e alterações 
do Banco Central do Brasil. Não foram apresentadas manifestações de alterações na minuta da 
Política de Investimentos para o exercício 2022, a mesma foi colocada em votação e aprovada 



por unanimidade por todos os membros, o que será posteriormente apreciada e deliberada pelo 
Conselho Administrativo do IMP. Em assuntos diversos o sr. Presidente Fabiano Boaro de 
Sousa, anunciou que diante do PL 176 do poder executivo em implementar a segregação de 
massas junto ao IMP e que também autoriza concessão de empréstimos aos segurados, reportou 
aos membros de que o Prefeito Municipal não acatou a ordem sugerida pela Comissão que tratou 
de apresentar sugestões para o equacionamento do déficit atuarial do IMP. Sr. Fabiano Boaro 
de Sousa, disse que às perspectivas de governo municipal será de elevar a contribuição patronal 
dos atuais 19,30% para 28%, rejeitando a reforma da previdência e a transferência de bens ou 
aportes financeiros, partindo diretamente para o plano de segregação de massas sem apresentar 
ao IMP os números reais do cálculo contratado, complementou ainda que fará parte de audiência 
pública na Câmara Municipal no dia 30 de novembro de 2021 para eventuais esclarecimentos 
sobre a saúde financeira e atuarial do IMP e demais assuntos relacionados à condução dos 
trabalhos por este Instituto. Sr. Fabiano Boaro de Sousa, perguntou aos membros do Comitê se 
manterão o mesmo posicionamento tomado como sugestão por parte da Comissão serão 
preservados, ou que exista alguma objeção a ser considerada. Por unanimidade os membros do 
Comitê, por mais uma vez, foram a favor de acompanhar a ordem da proposta enviada ao chefe 
do executivo. 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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