Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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: Fabiano Boaro de Sousa, Antônio
Ângelo de Andrade, Eduardo de Paula Marin, Heloisa Helena Ernesto, Sandra Maria
Biaco Vianna. Senhor Eduardo deu início a reunião do dia apresentando o Relatório de
acompanhamento da Carteira de Investimentos do Instituto referente ao mês de
agosto de 2017. Neste mês não tivemos lucros expressivos, mas foi bom, sem
prejuízos. Fechamos o mês com 188.145 milhões de reais, com destaque no IPCA 1 de
1,6%; fundos de gestão estratégica com 1,08% e locação ativa também com 1,08%.
Ficamos 0,96% acima da meta atuarial. Superamos o acumulado de 3,65% anual acima
da meta. Consideramos que está sendo um ano em que estamos indo bem. Gráfico
apresentado pelo Eduardo mostra bem a evolução e como estamos reagindo. Em
agosto a volatilidade foi muito grande e a recuperação ainda está lenta. Eduardo
apresentou o resumo da política de investimentos para 2018 e demonstrou uma
estratégia de possibilidades de alguma mudança, considerando segundo informações
que talvez seja um ano difícil, para apresentação ao Conselho Administrativo. Todos
concordam que realmente devemos arriscar um pouco mais em 2018, caso vejamos
alguma possibilidade. Temos 95% em título público e 5% em credito privado.
Deixaríamos alguma porcentagem, pequena de início, na renda variável. Fabiano
apresentou que deveríamos arriscar somente o que ultrapassou a meta, isto é, o lucro
acima. O prazo neste ano para a entrega desta política será até 31/10. Eduardo vai
marcar com coordenadores de bancos, Caixa, para nos orientar sobre previsões de
2018. Vai ver possibilidades para esta ser na próxima reunião. Será apresentado ao
Conselho Administrativo para aprovação. Discutiremos esse assunto na próxima
reunião, depois da orientação da Caixa Federal. Próxima reunião será dia 23/10.
Fabiano explicou tudo sobre o parcelamento da dívida da Prefeitura e autarquias,
sendo que já foi aprovado pelo Ministério da Previdência. Deu um total de 34.426
milhões. Foi dividido em: Prefeitura - 60 meses de 103.040 e 200 meses de 126.880,
total mês de 229.918; DEC - 60 meses de 4.241 e 200 meses de 5.313, total mês de
9.5540; FEUC – 60 meses de 3.752 e 200 meses de 6.628, total mês de 10.381; o total
de pagamentos mensais será de 249.857 mil reais. Foi concordado pelo Sr. Prefeito
Municipal, Dr. Ernani Vasconcelos. Nada mais havendo a tratar, Eduardo encerrou a
reunião agradecendo a todos. Eu, Heloisa Helena Ernesto lavrei a presente ata que
depois de lida será assinada por todos.
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