
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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, Cintia Ribeiro da Silva, Eduardo 
de Paula Marin, Filipe Giordan Santos Garcia e Fabiano Boaro de Sousa. Foi cumunicado a ausência do 
membro Anderson Luís Fonseca Pirola, em razão da data coincider com seu casamento, não pode 
participar da reunião. Assuntos da pauta: 1 – Análise da carteira de investimentos referente ao 1º 
Trimestre de 2022; 2 – Assuntos Diversos. Sr. Fabiano Boaro de Sousa presidente do Comitê de 
Investimentos, abriu a reunião e agradeceu a presença de todos. Em seguida o presidente passou a 
palavra ao Diretor Financeiro do IMP sr Eduardo de Paula Marin para condução dos assuntos da pauta. 
Sr. Eduardo Marin entregou o relatório do 1º trimestre de 2022 confeccionado pela empresa de consultoria 
financeira LDB. Estava agendado a explação do referido relatório pelo consultor Marcos Almeida da 
empresa LDB, porém, houve problemas com o notbook, o que impediu a realização da transmissão da 
vídeo conferência. O presidente em comum acordo com os demais membros reagendaram para a próxima 
reunião com o consultor da LDB. Em seguida a condução do relatório foi por parte do diretor financeiro 
sr. Eduardo Marin. No relatório a posição de ativos e enquadramentos, a renda fixa apresentou 
performance positiva, a exemplo do Fundo de Investimento BB Previdenciário IPCA I com rendimento de 
4,04%. Nos ativos de renda variável o Fundo de Investimento FIC Ações Caixa Expert Vinci Valor RPPS, 
obteve performace de 16,94%. O investimento no exterior FIA Caixa Institucional BDR Nível I, fechou o 
trimestre com (-19,62%). O relatório analisado contou com as considerações da empresa de consultoria, 
com informações da macroeconomia dentro e fora do país, ainda com as considerações sobre as 
posições específicas da carteira do IMP. “O Comitê de Investimentos do RPPS de São José do Rio Pardo 
analisou a carteira de investimentos com as seguintes considerações sobre o 1º Trimestre do ano de 
2022. No final do mês de janeiro/2022 o IMP traçou novas estratégias, as posições nos fundos de 
investimentos IMA-B no Banco do Brasil, foram alocados no fundo de investimento BB Previdenciário 
Renda Fixa Títulos Públicos XXI. O perfil desse produto será de rentabilizar o indexador IPCA + 5% a.a., 
cujo vencimento será em 15/08/2024. Outra característica que o fundo traz, são os pagamentos de cupons 
de juros semestrais nos meses de fevereiro e agosto. O fundo de investimento está aderente com a meta 
atuarial do IMP e seus compromissos no médio prazo de exposição. A carteira de investimentos do IMP 
fechou o 1º trimestre de 2022 com performances de -0,13% em janeiro, 0,23% em fevereiro e 2,12% em 
março, o acumulado está em 2,22%. A meta atuarial caminhou de 1,08% em janeiro, 1,38% em fevereiro 
e 2,15% em março, o acumulado fechou com 4,67%.” O Presidente colocou em votação o relatório relativo 
ao 1º trimestre/2022, sendo aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê e que será 
encaminhado para apreciação dos Conselhos do IMP; Fiscal e Administrativo. Em assuntos diversos sr. 
Fabiano Boaro de Sousa comentou sobre a certificação dos membros que compõem os conselhos e 
comitê do IMP, anunciou que esteve presente no evento de previdência organizado pelo Apeprem, sendo 
muito proveitoso para interagir com outros representantes de RPPS e que resta muitas dúvidas em 
relação à certificação, sendo orientado pelos palestrantes apresentar questionamento junta a Secretaria 
de Previdência Social para melhor cumprimento da legislação. No mesmo assunto, foi informado de que 
a APIMEC passa também ser Empresa certificadora dos membros de Comitê e Gestores de Recursos. 
Nada mais a tratar, sr. Presidente Fabiano Boaro de Sousa agradeceu 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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