
Aos vinte seis dias do mês de agosto 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 julho de 
2021; 2 – Renovações nos credenciamentos: BBTVM (Banco do Brasil); Itaú Unibanco e Caixa Econômica 
Federal. 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 LDB para explanação dos investimentos mês de julho 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 insatisfatórias, a subdivisão da carteira de 
investimentos fechou com rentabilidade negativa no artigo 7º I, b com -0,41%; no artigo 7º, IV, a, com -
0,31%; no artigo 7º, III com -0,07%; na renda variável fechou com o artigo 8º I, a, com -3,94%; no artigo 
8º II, a, com -3,80% e no artigo 9º A, III, com 5,42%. A carteira total fechou em julho com -0,47% e no 
acumulado com -0,57%, a meta atuarial fechou em julho com 1,49% e no acumulado com 8,28%. O 
enquadramento da carteira ficou com 95,08% na renda fixa; 3,80% na renda variável e 1,12% com 
investimento no exterior. A concentração da carteira por alocação por gestores: Banco do Brasil com 
42,95%; Caixa Econômica Federal com 39,70%; Banco Itaú Unibanco com 7,76%; Banco Bradesco com 
7,10%; Vinci com 2,5%. Sr. Eduardo Marin comentou que o mercado financeiro ficou muito volátil com as 
divulgações do COPOM sobre a elevação da Selic para contenção da disparada da inflação, os fundos de 
investimentos sofrem com esses movimentos da Selic, o câmbio também contribuiu com as altas de preços 
das commodities, com isso a meta atuarial do IMP acompanha esse aumento. Para finalizar o comentário, 
a carteira poderá sofrer novo ajuste em atentar para o recurso destinado para folha de pagamento, 
aplicação no Fundo Bradesco IDKA-2, podendo destinar uma parte do recurso em fundo de menor 
exposição de mercado no caso do CDI, situação que será discutida na próxima reunião. Item 2 da pauta 
– Renovação credenciamentos: Banco do Brasil, Banco Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal. Sr. 
Eduardo Marin, informou que no dia 02 de agosto do corrente ano, os credenciamentos das entidades 
bancárias venceram, devendo por parte da gestão do IMP levantar documentações junto aos bancos para 
mais um ano de parceria. As documentações e certidões estando com validades dentro da regularidade, 
ainda, os bancos credenciados estão na lista exaustiva elaborada pela Secretaria Especial de Previdência 
Social, onde estes bancos criaram comitês de riscos e de compliance, desta forma a diminuindo a 
quantidade de documentos para o efetivo credenciamento. Não demonstrando qualquer impedimento 
quanto as renovações de credenciamentos, os processos foram ratificados pelo Comitê de Investimento 
do IMP, onde serão atualizados no sistema do CADPREV e disponibilizados ao órgão de fiscalização. Item 
3 da pauta – Assuntos Diversos, foi informado que o Conselho Administrativo do IMP em sua última 
reunião ordinária acatou a sugestão de aplicação no FI Caixa Ações Small Caps, dando início na aplicação 
neste mês de agosto. 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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