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03ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi 
realizada de forma presencial a terceira reunião do Comitê de Investimentos do IPASC, de 
forma extraordinária.  
 
Reuniram-se na sede deste Instituto de Previdência os seguintes membros: a Sra. 
Fernanda Fiorelli, membro do Conselho Administrativo do IPASC e representante deste no 
Comitê de Investimentos; o Sr. Gilmar Martins, membro do Conselho Fiscal do IPASC e 
representante deste no Comitê de Investimentos, a Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, 
representante do IPASC no Comitê de Investimentos, Sra. Édina Carla Bressan, 
representante do Executivo Municipal no Comitê de Investimentos, Sra. Dimaleicy Pereira, 
representante do Poder Legislativo no Comitê e o Sr. Fábio Deniz Casagrande, Diretor 
Administrativo e Financeiro do IPASC e Gestor de Recursos, membro nato do Comitê de 
Investimentos. 
 
Com quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Gestor de 
Recursos e Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto, Sr. Fábio Deniz Casagrande, 
que primeiramente agradeceu a participação dos membros. A reunião teve como objetivo 
principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao Comitê de Investimentos 
do IPASC, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo a 
seguinte pauta: 
 

1. Proposta de Alocação. 
 
O Sr. Fábio Deniz Casagrande começou fazendo uma breve apresentação do assunto que 
será exposto no decorrer da reunião, conforme pauta enviada previamente por e-mail, 
juntamente com os documentos pertinentes. 
  
1 - Proposta de Alocação: Diante do cenário econômico atual foi apresentado um estudo 
realizado pelo Gestor de Recursos em parceria com a Consultoria Lema, no qual foram 
apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. A alocação proposta se baseou 
no enquadramento da carteira do IPASC para o perfil de investidor arrojado, evidenciado no 
relatório suitability do instituto. No geral, a estratégia seria manter recursos investidos em 
fundos renda fixa gestão ativa, ou seja, aqueles fundos que podem investir em diferentes 
tipos de títulos, conforme o entendimento dos seus gestores quanto a conjuntura 
econômica. Outra estratégia proposta foi o encurtamento da carteira, mantendo exposição 
em fundos que investem em títulos públicos de prazos de vencimentos mais curtos, como 
IDKA 2 e IMAB 5, resgatando fundos que investem em títulos públicos de prazo de 
vencimento mais elevados, como IMA-B e IMA-B 5+. Outra posição proposta em renda fixa, 
diante do cenário de elevação nas taxas de juros, seria a aplicação em fundos que investem 
em títulos públicos pós-fixados ou em títulos privados de baixo risco de crédito, que tenham 
sua rentabilidade atrelada a taxa de juros de curto prazo (DI). No tocante a renda variável, a 
proposta de alocação deu preferência a fundos de ações livres, em detrimento de fundos 
indexados a algum índice de referência, com a alocação em fundos que se 
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descorrelacionam do Ibovespa, buscando superar o índice que seja mais interessante, já 
que o principal índice da bolsa de valores é muito dependente de empresas e setores 
específicos. Outra estratégia proposta, relativa aos fundos multimercado nacionais, foi a 
retirada da carteira dos fundos multimercado que replicam o S&P 500, que utilizam de 
proteção cambial na sua estratégia. Tendo em vista que o estudo de alocação tomou como 
base a posição dos investimentos do IPASC do final de janeiro, em conjunto com as 
movimentações realizadas durante o mês de fevereiro de 2022, poderá haver valores 
defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 
Assim, em resumo, as movimentações propostas foram as seguintes:  

 
Houve primeiramente a opção de não realizar a migração de recursos entre instituições, 
mas somente a alteração dos produtos de investimentos. Sobre os fundos selecionados, 
ressalta-se que o fundo BB IDKA 2 investe em títulos públicos federais indexados à 
inflação, mantendo uma duração de carteira constante em dois anos, se enquadrando no 
artigo 7º, I, alínea “b”, da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite 
máximo de alocação. O fundo WESTERN ASSET IMA-B 5 também investe em títulos 
públicos indexados à inflação de curto prazo, mantendo uma duração média de carteira 
inferior a cinco anos. O fundo também se enquadra no artigo 7º, I, alínea “b” da Resolução 
CMN nº 4.963/2021. Já o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA é um fundo conservador, que 
investe em títulos públicos e privados, de baixo risco de crédito com a rentabilidade atrelada 
a taxa de juros de curto prazo, se enquadrando no artigo 7º, III, alínea “a” da Resolução 
CMN nº 4.963/2021, que prevê 40% como limite máximo de alocação no artigo e 20% como 
limite máximo de alocação por fundo de investimento. O fundo SANTANDER ATIVO pode 
investir em títulos públicos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e indexados à inflação 
(IMA-B), conforme o entendimento dos seus gestores quanto a atual conjuntura econômica. 
O fundo também pode investir em títulos privados, de baixo risco de crédito e por isso se 
enquadra no artigo 7º, III, alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021. Por sua vez, o fundo 
CAIXA RV 30 é um fundo multimercado, que pode investir em diferentes tipos de 
investimentos, como títulos públicos, privados, ações, mercado de câmbio, entre outras 
opções. A política de investimentos do fundo define que ele tem que manter de 20 a 30% do 
PL alocado em renda variável. O fundo se enquadra no artigo 10, I, da Resolução CMN nº 
4.963/2021, que prevê 10% como limite máximo de alocação. Tendo em vista que as 
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movimentações propostas remetem a valores consideráveis, foi apresentado pelo Gestor de 
Recursos, Sr. Fábio Deniz Casagrande, um relatório complementar confeccionado pela 
Consultoria Lema, o qual fica fazendo parte integrante da presente ata, contendo 
informações apuradas sobre todos os fundos constantes na carteira do IPASC que estão 
com a rentabilidade acumulada negativa, a fim de esclarecer as dúvidas dos membros do 
Comitê sobre a possibilidade de obter algum prejuízo caso as movimentações propostas 
pelo Gestor sejam efetuadas. Sobre o fundo CAIXA NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-
B, ele entrou na carteira do IPASC em maio de 2019 e apresenta rentabilidade de 19,11% 
no período do dia primeiro de maio de 2019 até o dia 21 de fevereiro de 2022. Ou seja, o 
resgate do fundo não incorreria em realização de perda e sim uma realização de lucro da 
ordem de 19,11%. O fundo BB IMA-B TITULOS PÚBLICOS entrou na carteira do IPASC em 
maio de 2019, sendo que considerando os dados de rentabilidade apresentados pelo fundo 
no período do dia 01 de maio de 2019 a 21 de fevereiro de 2022, o fundo acumula retorno 
positivo de 19,39% no período. O fundo WESTERN INDEX 500 entrou na carteira do IPASC 
em abril de 2021 e apresenta rentabilidade de 11,37% no período do de 01 de abril de 2021 
a 21 de fevereiro de 2022. Por sua vez, o fundo ITAÚ PRIVATE S&P 500 entrou na carteira 
do IPASC em maio de 2021 e apresenta rentabilidade positiva de 14,21% no período de 01 
de maio de 2021 a 21 de fevereiro de 2022. Já no tocantes aos fundos SANTANDER 
IBOVESPA e CAIXA IBX-50, tendo em vista não haver informações arquivadas da data de 
aplicação inicial, pois eles estão presentes na carteira a muitos anos, foi considerado o 
histórico de 01 de maio de 2011 até 21 de fevereiro de 2022, tendo o fundo CAIXA BRASIL 
IBX-50 rendido cerca de 59,08%. Já o IBOVESPA SANTANDER ATIVO, apresentou 
valorização de 70,67% no período citado acima. Por outro lado, no tocante ao fundo 
WESTERN IMA-B ATIVO, que entrou na carteira do IPASC em março de 2021, ele 
apresenta rentabilidade negativa de 1,89% no período do dia 01 de março de 2021 até o dia 
21 de fevereiro de 2022. De mesma forma, o fundo CAIXA IMA-B 5+, que entrou na carteira 
do IPASC em julho de 2021, apresentando rentabilidade negativa de 5,95% do dia 01 de 
julho de 2021 até o dia 21 de fevereiro de 2022. Assim, somente o resgate destes dois 
fundos poderiam incorrer na realização de perdas por parte do IPASC. Sobre a eventual 
realização de prejuízo por parte do Instituto, explicou o Gestor de Recursos que não 
existem boas perspectivas de retorno para os fundos que investem em títulos públicos de 
prazo de vencimentos longos, como o IMA-B 5+. O atual cenário de grandes incertezas traz 
uma extrema volatilidade a esses ativos, o que incorre em mais risco para a carteira do 
RPPS, sem necessariamente compensar em uma rentabilidade atrativa. Como a inflação 
continua elevada, está pressionando a curva de juros do Brasil, impactando muito 
negativamente os títulos públicos de vencimentos mais longos e consequentemente os 
fundos que investem nesses ativos. Evidenciou que apesar do resgate de alguns fundos 
incorrer em prejuízos, as movimentações são prudentes e devem ser realizadas, tendo em 
vista a baixa perspectiva de retorno para esses ativos. Após as devidas explanações, os 
membros do Comitê de Investimentos deliberaram e decidiram por unanimidade, em 
aprovar as movimentações conforme proposta e alocação apresentada pelo Gestor de 
Recursos. No entanto, restou também deliberado que a efetivação dos resgates e 
aplicações fica condicionado ao credenciamento prévio de todos os produtos de 
investimento, também quanto ao administrador, gestor e distribuidor. A decisão do Comitê 
seguirá para análise e aprovação do Conselho Administrativo do IPASC e para 
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conhecimento do Conselho Fiscal do IPASC. Nada mais havendo a se tratar, eu Fábio 
Deniz Casagrande, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, foi assinada por mim e 
pelos demais presentes.  
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