Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede do
Instituto Municipal de Previdência de São Jose Rio Pardo, sito a Rua Tarquínio Cobra Olintho,
número 69, Vila Pereira, município de São Jose 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 Maria Biacco Vianna. Senhor Eduardo deu início a reunião do dia comunicando a
ausência do Sr. Fabiano Boaro que se encontra num Congresso da APEPREM juntamente com
representes do Ministério de Previdência, na cidade de Santos, SP. Demonstrado logo no início
da reunião a preocupação de todos os membros do Comitê com a falta de pagamentos da
Prefeitura e o aumento de aposentadorias e licenças medicas, que estão onerando demais os
rendimentos das aplicações. Mesmo sabendo das providencias a ser tomada a Prefeitura não
se manifesta. Logo após Sr. Eduardo apresentou o Relatório da Carteira de Investimentos do
Primeiro Trimestre de 2017: janeiro, fevereiro e março. Tivemos um bom desempenho no
trimestre para as aplicações. Na rentabilidade da Carteira Total alcançamos a meta atuarial
com 4,53% contra 2,47% de meta. Tivemos uma meta baixa, no país, também pela queda de
inflação nestes três meses, automaticamente ultrapassamos a nossa meta. Na demonstração
da diversificação da carteira de investimentos todos os fundos bateram meta, mesmo sendo
um mês meio complicado, destaque para o IDKA 2 e o IRFM no mês de março de 2017.
Eduardo apresentou o gráfico da distribuição legal conforme a resolução do BACEN 3922, a
qual está respeitando todos os incisos. Na distribuição por administradores estamos com
71,87% aplicado em vários fundos no Banco do Brasil e 29,13% na Caixa Federal também
diversificado. Nossa evolução do Patrimônio neste primeiro trimestre foi: 181.506 milhões em
janeiro; 183.041 milhões em fevereiro e 184.875 milhões em março. Lembrando sempre que a
falta de pagamentos da Prefeitura, faz o Instituto tirar deste patrimônio o total para a folha de
pagamento dos aposentados e licenças. Eduardo apresentou as considerações finais no
relatório e foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos. Quanto as novas
realocações que migramos, ambos fundos apresentaram boas rentabilidades: BB Alocação
Ativa com 5,01% e Caixa Gestão Estratégica com 4,02%. No momento o Comitê não tem
propostas de mudanças, visto que estamos caminhando bem. Logo após a reunião recebemos
os gerentes do Bradesco que solicitaram uma reunião com o Comitê, Sr. Alisson, gerente de
Investimentos; Sra. Ana Lucia Galvani de Souza, gerente da Agencia de São Jose do Rio Pardo e
o Sr Cleber Osse, gerente da agencia II também da cidade. Vieram nos apresentar propostas
para locar a folha de pagamento do IMP e lâminas dos fundos e seus rendimentos do
Bradesco. Eduardo fez um resumo dos cenários e solicitou que apresentem as lâminas dos
fundos da entidade para posterior analises do Comitê e futuras propostas se necessárias ao
Conselho Administrativo. Deixamos bem claro que todos deveram analisar todos os benefícios
e contras para o Instituto Municipal. 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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