Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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, reuniuse ordinariamente o Comitê de Investimentos do RPPS de São Jose do Rio Pardo, com a
presença dos seguintes membros: Anderson Luís Fonseca Pirola, Antônio Ângelo de
Andrade, Eduardo de Paula Marin, Sandra Maria Biaco Viana e Sr. Fabiano Boaro de
Sousa. Senhor Eduardo deu início a reunião cumprimentando o Sr Fabiano Boaro pela
aprovação na certificação da AMBIMA. O Sr. Eduardo em seguida comentou o
acompanhamento da Carteira de Investimentos do Instituto referente ao mês de
fevereiro onde observamos que não foi um mês bom para as aplicações pois tivemos
uma redução na rentabilidade ficando com 0,58% contra 0,67% da meta atuarial, isso
devido as aplicações estarem parte atreladas a Selic. Prevendo o aumento da inflação
os membros do comitê de investimentos sugerem uma migração para fundos que
tenham rentabilidade acima do taxa CDI que é usado como fluxo de caixa, para uma
folha reserva de pagamento. As sugestões seriam: IRFM1 que estão com as seguintes
rentabilidades: Bando do Brasil com 9,56%, Caixa Econômica Federal com 9,61% e
Banco Bradesco com 9,60% e os fundos IDK2: Banco do Brasil com 11,22%, Caixa
Econômica Federal com 11,22% e Banco Bradesco com 13,82% pois neste último está
contido títulos públicos e privados sedo enquadrado no artigo 7º, inciso IV da
resolução 3922 e alterações posteriores. Esses dados serão passados ao Conselho
administrativo para aprovação ou não. Quanto a contratação da empresa de
consultoria estão sendo feitos contatos para a melhor escolha. A próxima reunião ficou
agendada para o dia 23 de abril de 2018. Nada mais havendo a tratar, Eduardo
encerrou a reunião agradecendo a todos. Eu, Sandra Maria Biaco Vianna lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.
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