Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência
de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte
e um às dezessete horas e trinta minutos, na sede do Instituto Municipal de Previdência,
localizado à Rua Tarquínio Cobra Olyntho, n°69 na Vila Pereira, nesta cidade de São José do
Rio Pardo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Administrativo sob a presidência do Sr. Hélio
Escudero, estando presentes os seguintes conselheiros: Dr. Alcides Tiezzi; Antônio Carlos
Jardim; Bruna Braz Bocamino Tomé; Francisco Carlos de Oliveira; Hamilton Torres; José
Humberto Tardelli; Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega; Lilian do Carmo Moli de Lima;
Marco Antônio Gumieri Valério; Maria Cristina Silvério; Mario Aparecido Gusmão; Regina
Marcia Braz Bocamino; Rosilene Pereira Pazim; Vanessa Marques Ferreira Alves; Velmor
Baldassim e Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr.
Presidente declarou aberta a reunião. Em seguida apresentou a pauta do dia. 1 – Análise dos
Balancetes dos meses de setembro/ outubro de 2021, com pareceres favoráveis do Conselho
Fiscal. As receitas do mês de setembro/2021 no valor R$ 3.108.616,47 e do mês de
outubro/2021 no valor de R$ 3.383.943,77 e as despesas do mês setembro/2021 no valor de
R$ 4.416.495,71 e do mês de outubro/2021 no valor de R$ 8.418.397,62 e saldos bancários
de setembro/2021 de R$ 235.477.732,69 e do mês de outubro/2021 no valor de R$
230.443.278,84. Sobre o informativo entregue aos conselheiros, tem-se o número de
beneficiários de aposentadorias de setembro, sendo 651, e 659 em outubro, e de pensionista
de setembro 163 e em outubro 163, totalizando em setembro 814 e outubro 822
beneficiários; em relação as contribuições de inativos de setembro tem-se R$ 1.438.968,05 e
R$ 1.430.903,99 em outubro e as despesas de inativos foi de R$ 2.719.612,47 em setembro e
R$ 2.729.037,77 em outubro, totalizando em setembro R$ (- R$ 1.280.644,42) e em outubro
( - R$ 1.298.133,78); a compensação previdenciária de setembro foi no valor de R$
183.582,30 e em outubro no valor de R$ 169.444,12. O conselheiro Mario Aparecido Gusmão
questionou sobre o deságio em Outubro de 2021 e foi informado que seria feita uma
explicação pelo Sr. Eduardo juntamente com a política de investimentos. Em seguida, os
balancetes de setembro e outubro de 2021 após apreciação e análise pelos conselheiros
foram aprovados por unanimidade. 2 – Acompanhamento dos investimentos. Relatório dos
Investimentos do 3º trimestre de 2021. O Comitê de Investimentos do RPPS de São José do
Rio Pardo analisou o relatório do 3º trimestre de 2021 da carteira de investimentos com as
seguintes considerações: “A carteira de investimentos fecha o 3º trimestre de 2021 com
resultado negativo, sendo acumulado (- 1,79%) contra uma meta atuarial de 11,55%. Os
principais ativos financeiros presentes na carteira de investimentos do IMP estão sofrendo
com as consequências da pandemia do Covid-19, as sucessivas elevações na taxa Selic
realizada pelo COPOM, não surtiram resultados favoráveis para a contenção da inflação,
resultando instabilidade no mercado financeiro, amargando com a marcação a mercado para
os títulos públicos. Diante de um cenário desafiador, não é recomendado mudanças nos
investimentos em zerar posições alocadas, ai se desfazer das cotas desvalorizando no
momento de crise, poderá acarretar em prejuízo irreversível, estamos enfrentando o
momento com cautela aguardando a recuperação do mercado”. No relatório do 3º trimestre
a Renda Fixa de 92,06%, está distribuída no art. 7º, I,alínea b (Fundos 100% Título Públicos) a
volatilidade a.a. 3,49%, a rentabilidade mês 0,10%, a rentabilidade trim. -1,26%, totalizando
o valor de R$ 165.682.696,28, 70,37% da carteira; art. 7º, IV, alínea a (Fundos de Renda Fixa),
a volatilidade a.a. 2,92%, a rentabilidade mês -0,09%, a rentabilidade trim. -0,98%,

totalizando o valor de R$ 42.657.047,17, 18,12% da carteira; e art. 7º, VII, alínea b (Fundos
Renda Fixa “Crédito Privado”), a volatilidade a.a. 2,95%, a rentabilidade mês 0,92%, a
rentabilidade trim. 1,05% e totalizando o valor de R$ 8.411.641,32, 3,57% da carteira; em
relação a renda variável, art. 8º, I, alínea a (Fundos de ações referenciados) do Itaú, a
volatilidade a.a. foi de 20,96%, a rentabilidade mês -6,59%, a rentabilidade trim. -12,49%,
totalizando o valor de R$ 2.963.923,12, 1,26% da carteira; e art. 8º, II, alínea a (Fundos de
ações), a volatilidade a.a. foi de 19,14%, a rentabilidade mês -7,01%, a rentabilidade trim. 13,10%, totalizando o valor de R$ 10.395.591,33, 4,42% da carteira. Em seguida, o relatório
do 3º trimestre de 2021 foi apreciado e analisado pelos conselheiros. O Sr. Presidente
convidou o Sr. Eduardo para falar sobre a política de investimentos. O Sr. Eduardo explicou
que os fundos apresentaram resultados do trimestre negativos, no fundo de renda variável
houve uma grande queda, sendo analisado pelo Comitê que não tem outra saída, pois todo o
mercado foi atingido, derrubando a bolsa e os títulos, rendendo negativo, isso se deve por
conta do cenário do governo, o trimestre fechou negativo em – 1,79% a rentabilidade do ano.
O Sr Eduardo salientou que o Comitê entende que não é o momento de alterar os
investimentos, não sendo uma boa estratégia vender o que está desvalorizado, sendo
necessário esperar quando melhorar, pois agora não se precisa do dinheiro e as cotas estão
desvalorizadas por conta do mercado. 3 – Deliberação da Política de Investimentos do
Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo (IMP) para o exercício de 2022. O
Sr. Eduardo disse que reduziram a meta atuarial para INPC + 5,04% aa (portaria 6132 de
25/05/2021). E no período de 10 anos está conseguindo cumprir as metas, em alguns anos
perde e outros ganha. A carteira vai se manter no título público, 60% obrigatório em título
público, sendo que 70% vai ser mantido em um fundo que pode ser resgatado a qualquer
momento. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Política de Investimentos de
2022, sendo aprovado por unanimidade. 4 - Assuntos diversos. O Sr. Presidente falou sobre
a audiência no dia 30/11/2021na Câmara Municipal. O prefeito enviou uma proposta de 28%
de contribuição e segregação de massa. 5 – O Presidente encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos. Eu Regina Marcia Braz Bocamino, digitei a presente ata que após lida e
aprovada
vai
assinada
por
mim
e
demais
conselheiros
presentes.
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