
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezesste 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 da carteira de investimentos referente ao mês de janeiro de 2022; 2- 
Renovação no credenciamento do Banco Bradesco S/A; 3 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano Boaro de 
Sousa presidente do Comitê de Investimentos, abriu a reunião e agradeceu a presença de todos, em 
seguida passou a palavra ao Diretor Financeiro do IMP sr Eduardo de Paula Marin para condução dos 
assuntos da pauta. Sr. Eduardo Marin apresentou em tela o sistema da empresa de consultoria financeira 
LDB para explanar o relatório do mês de janeiro de 2022. O primeiro slide demonstrou as performances 
dos fundos de investimentos e seus enquadramentos, no artigo 7º, inciso I, fundos 100% títulos públicos) 
representaram 79,87% da carteira total, o fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica registrou a melhor 
rentabilidade no seguimento com 0,67%. No artigo 7º, inciso III, o fundo com a melhor rentabilidade foi o 
Bradesco RF Referenciado DI Federal Extra com 0,74%. No artigo 7º V, fundo de crédito privado, o fundo 
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA I rentabilizou 0,03%. Na renda variável a carteira obteve 
média de 6,31% houve boa performance no mês de janeiro para o seguimento. No artigo 9º, inciso III 
ações BDR nível I, o fundo Caixa Institucional BDR Nível I, registrou performance negativa de (-9,75%). 
O total de ativos em investimentos fechou o mês de janeiro com R$.238.937.342,48. Sendo distribuído 
em 88,18% em renda fixa, 7,87% em renda variável e 3,95% em investimento no exterior. A rentabilidade 
foi negtiva com (0,13%) contra a meta atuarial de 1,08%. Sr. Eduardo Marin informou que foi realizado 
com sucesso o ingresso no FI BB Previdenciário XXI Títulos Públicos, sendo todas as sugestões 
apresentas ao Conselho Administrativo na reunião anterior foram aprovadas por unanimidades. Ainda 
sobre as possibilidades de investimentos, sr. Eduardo Marin comentou que a Caixa Econômica Federal 
também passou a captar recursos com fundos de vértices, com as mesmas características, sendo de 
remuneração mínima aderente a meta atuarial dos RPPSs. Isso se aplica quando as taxas de juros das 
NTN_Bs do tesouro nacional estajam remunerando acima de meta atruarial, desta forma, os fundos de 
investimentos passam a ter atratividade aos investidores institucionais. Sr. Filipe Giordan Santos Garcia 
sugeriu novas aplicações com esse tipo de ativo, em especial com os próprios recursos aplicados na 
Caixa E. Federal. A sra. Cintia Ribeiro da Silva manifestou sua opinião de não comprometer todo o recurso 
aplicado em um mesmo ativo, em sua ótica, os demais fundos podem rentabilizar acima da meta atuarial 
e com essa estratégia não estaríamos alcançando algo a mais. O sr. Presidente pontuou da mesma 
maneira quanto ao posicionamento da sra. Cintia da Silva, observando que a meta atuarial poderá se 
elevar com o passar do tempo e quanto a rentabilidade ficará possivelmente inferior as nossas 
expectativas, sugerindo ao sr. Eduardo Marin para que faça consulta aos analistas da empresa LDB sobre 
a essa dúvida de elevação de meta atuarial. Os membros concordaram com novos investimentos de 
vértices com remuneração acima de meta atuarial, aguardando o retorno da consulta junto a empresa de 
consultoria do IMP. Item 2 – Renovação no credenciamento do Banco Bradesco S.A.. Sr. Eduardo Marin, 
comunicou que no dia 04 de fevereiro venceu o credenciamento do referido banco, sendo solicitado por 
parte da diretoria do IMP junto ao Banco Bradesco os documentos necessários para análise. O Banco 
Bradesco através do seu departamento institucional, encaminhou no dia 09 de fevereiro os documentos 
que efetivou o processo 002/2022 de renovação do Administrador Banco Bradesco S/A, Gestores: BRAM 
DTVM e BEM DTVM, não portando de qualquer desqualificação no ato de renovação ao credenciamento, 
os membros ratificaram a prorrogação do Banco Bradesco por mais 12 meses conforme as normas 
aplicáveis aos RPPS pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia e pelo Banco 
Central do Brasil. Item 3 – Assuntos diversos. Com a palavra sr. Fabiano Boaro informou que por parte 
do IMP a segreção de massas foi implementada e que os fundos foram constituídos em contas distintas 
e valores segregados e disponibilizado no site do IMP. Nada mais havendo a tratar, sr. Presidente Fabiano 
agradeceu os membros pela presença encerrou 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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