Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove 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, com a presença dos seguintes
membros: Antônio Ângelo de Andrade, Eduardo de Paula Marin, Heloisa Helena Ernesto, Sandra
Biacco e Fabiano Boaro de Sousa. Senhor Eduardo deu início a reunião do dia apresentando o
Senhor Fabiano Boaro como novo Diretor Presidente do Instituto Municipal de Previdência, no
lugar do Senhor Maurilio Basili. Parabenizou os aniversariantes do mês: Heloisa e Antônio e deu a
palavra ao Sr Maurilio que veio despedir do Comitê e nos desejar muito sucesso neste novo ano
que se inicia. Falou da satisfação que tivemos ao alcançar a meta atuarial no ano de 2016 e de
nossa rentabilidade ter sido satisfatória num ano tão complicado. Sr Fabiano explicou
minuciosamente o que significa atingir a meta atuarial tanto no presente como num futuro de
praticamente 75 anos, a importância que tem para o Instituto e outras mais, visto que Fabiano já
era um dos diretores do Instituto e entende muito destes assuntos. Depois destas apresentações
Eduardo apresentou o relatório da carteira de investimentos do mês de janeiro de dois mil e
dezessete. Relatou que fechamos o mês com 181,51 milhões contra 179,13 milhões do mês
anterior. Não foi expressiva a rentabilidade, conseguimos obter 1,55% contra a meta atuarial com
0,91%, mesmo assim garantiu os gastos sem prejudicar o capital. Foi um mês bom, que nos
surpreendeu pela situação ainda em balanço do país e do exterior. O IRF-M deu uma rentabilidade
melhor neste mês, com 2,29%. Batemos meta novamente com 0,64% de vantagem, o que também
ajudou foi a inflação em um nível estável, bem acima em comparação do mês anterior mas
relativamente dentro do patamar aceito pelo COPOM. Começamos com o pé direito. Nos
Indicadores para comparativo notamos que através da visão do Ibovespa, pode ser que o nosso
país venha a melhorar bastante neste semestre. Segundo a coordenadora da Caixa Federal, Sra.
Erica, já podemos pensar em alguma mudança. Os Economistas estão otimistas neste ano de 2017.
Eduardo verificou os fechamentos das aplicações até o dia anterior à esta reunião e nos disse que
parece estar bom para os fundos de longo prazo. Devemos ficar atentos e aproveitar as aplicações
no dia certo. O IMAB está em bom momento, devemos pensar e analisar este quadro. Eduardo
comunicou que recebemos cupons semestrais neste mês: Banco do Brasil; 880 mil reais que ficou
aplicado no DI, para podermos usar em folha de pagamento, lembrando também que tivemos
muitas aposentadorias neste mês, e da Caixa Federal foram 700 mil reais que por unanimidade
decidimos passar para o IRFM da Caixa. Pedimos para que seja levado ao Conselho Administrativo
sugestões futuras, tais como monitorar o IMAB, que no momento está bom, talvez alguma
transferência do IDKA2, pelo menos 50%, para este fundo. Perguntamos sobre a Prefeitura, que até
o momento não havia repassado e também não ofereceram nenhum acordo nem tão pouco
responderam aos ofícios encaminhados. Senhor Fabiano está em contato com o Ministério da
Previdência para orientação do que fazer para podermos manter um ponto de equilíbrio entre
Prefeitura e Instituto. Fabiano informou que foi contratado um atuário para o Instituto que fará as
avaliações futuras, para o melhor caminho. Nada mais havendo a tratar o Sr. Eduardo terminou a
reunião, agradecendo a todos. Eu Heloisa Helena Ernesto, lavrei a presente ata, que após lida, será
assinada por mim e demais membros.
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