Aos vinte e três dias do mês de abril 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, reuniu-se 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. Senhor Eduardo deu início a reunião
mostrando através de gráficos e comentando o desempenho da carteira de investimentos do
mês março onde a meta atuarial ficou em 0,55% e alcançamos 1,00%. Destaca-se aqui a
segunda queda seguida na SELIC Meta, o Copom na sua última reunião fixou-a em 6,5%a.a.
Com isso o 1º trimestre garantiu um retorno de rentabilidade em 2,68% a favor e 1,95% de
meta atuarial. O PL em investimentos fechou com 201 milhões. O Sr. Eduardo também
apresentou o relatório de acompanhamento da Carteira de Investimentos do 1º trimestre de
2018 onde foi possível observar que embora tenha sido bom, percebe-se que os fundos em
renda fixa terão dificuldades em bater meta e será necessário buscar outros ativos em renda
variável. O fundo com maior destaque no 1º trimestre foi o BB.PREV IPCA I rendendo 4,52%, a
meta 1,95% e o fundo com menor rentabilidade foi o DI com 1,53%. Quanto a contratação da
empresa de consultoria; a LDB enviou proposta para a Prestação de Serviços para Consultoria
Financeira e está sendo analisada pelo Comitê de Investimentos. A próxima reunião está
prevista para 21 de maio 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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