
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta 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 novembro de 2021; 2 – Apresentação da nova Resolução do Banco Central. 3 – 
Assuntos Diversos. Sr. Fabiano abriu a reunião agradecendo a presença de todos, passando a 
palavra ao diretor financeiro do IMP. Sr. Eduardo Marin abriu em tela o sistema o relatório da empresa 
de consultoria financeira LDB para explanação dos investimentos mês de novembro 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 positivas, a exemplo dos 
fundos de investimentos IMAs-B do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ambos com 
rendimento de 3,44%, na subdivisão da carteira de investimentos as rentabilidades foram: no artigo 
7º I, b com 2,20%; no artigo 7º, IV, a, com 2,64%; no artigo 7º, VII, b, com 2,69%; na renda variável 
fechou com o artigo 8º I, a, com -1,52%; no artigo 8º II, a, com -1,34% e no artigo 9º A, III, com -
0,89%. A carteira total fechou no mês de novembro com 1,93% e no acumulado com -1,80%, a meta 
atuarial fechou em novembro com 1,27% e no acumulado com 14,76%. O enquadramento da carteira 
ficou com 90,03% na renda fixa; 6,32% na renda variável e 3,65% com investimento no exterior. A 
concentração da carteira por alocação por gestores: Caixa Econômica Federal com 45,52%; Banco 
do Brasil com 43,83%; Banco Bradesco com 5,95%; Vinci com 2,40%; Banco Itaú Unibanco com 
2,31%. Sobre a carteira e seus limites legais, sr. Eduardo Marin destacou que a rentabilidade 
expressiva do Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos, resultou com o 
desenquadamento de limite permite de no máximo a 20% do patrimônio do RPPS aplicado em um 
único investimento, nesta ocasião, o fundo de investimento citado atingiu a marca de 20,06%, 
acendendo um sinal de atenção para o descumprimento legal, como o limite foi ultrapassado por 
valorização do ativo, será elaborado pelo Comitê nova sugestão ao Conselho Administrativo para 
efetuar o resgate e destinação do recurso para adequação da carteira, o que será definido na próxima 
reunião ordinária. Item 2 da pauta – Apresentação da nova Resolução do Banco Central. Sr. Eduardo 
Marin entregou a cada membro cópia da Resolução 4963 de 25 de novembro de 2021, que dispõe 
sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, publicada no dia 29 de novembro de 2021. 
A nova resolução tratou de revogar a resolução 3922/2010 e suas alterações, regulamentando todas 
as estruturas dos investimentos dos RPPSs inclusive a Política de Investimentos exigirá 
modificações, a Secretária Especial de Previdência Social, em nota, prorrogou o prazo para 31 de 
março de 2022 do envio da Política de Investimentos para o exercício 2022, ocorrendo que o IMP 
através do Comitê deverá propor nova Política de Investimentos para deliberação do Conselho 

Administrativo. 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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