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06ª ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, foi 
realizada de forma híbrida a reunião do Comitê de Investimentos do IPASC, de forma 
ordinária.  
 
Reuniram-se de forma presencial na sede deste Instituto de Previdência os seguintes 
membros: a Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, representante do IPASC no Comitê de 
Investimentos, a Sra. Édina Carla Bressan, representante do Executivo Municipal no Comitê 
de Investimentos, 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 e o Sr. Fábio 
Deniz Casagrande, Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC e Gestor de Recursos, 
membro nato do Comitê de Investimentos. 
 
De forma on-line estiveram presentes na reunião: a Sra. Dimaleicy Pereira, representante 
do Poder Legislativo no Comitê de Investimentos e o Sr. Matheus Crisóstomo, 
representante da empresa Lema Economia & Finanças Consultoria, através do link 
https://meet.google.com/dpx-dmpj-zso; e os Srs. Bernardo e Vanessa, representantes da 
empresa BTG Pactual Asset, pelo do link https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-
calling/19:meeting_ZDI3YzBiYTUtNDA2OS00MzI3LThkNDktNDUyMTE4YjcyMWVh@threa
d.v2. 
 
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 objetivos 
principais informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao Comitê de Investimentos 
do IPASC e demais atividades pertinentes ao Instituto, visando à maior transparência e o 
melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas: 
 

1. Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - Março/2022; 

2. Plano de Ação Mensal; 
3. Proposta de Alocação; 
4. Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
5. Apresentação de produtos de investimentos; 
6. Outras Deliberações. 

 
O Sr. Fábio Deniz Casagrande começou fazendo uma breve apresentação de todos os 
assuntos que seriam expostos no decorrer da reunião, conforme pauta enviada previamente 
por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes. 
  
1 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - Março/2021: A pauta foi conduzida 
pelo Sr. Fábio Deniz Casagrande. 1.1. - Cenário Econômico: Primeiramente, foi feita uma 

https://meet.google.com/dpx-dmpj-zso
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apresentação sobre o cenário econômico e político interno e externo e como esses fatos 
impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as 
expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. No Brasil, 
os indicadores de atividade divulgados em março (referentes a janeiro) foram os seguintes: 
A “produção industrial” recuou 2,4% (M/M), com queda generalizada entre as categorias. No 
“comércio varejista”, o conceito restrito avançou 0,8% (M/M), já no conceito ampliado, que 
inclui veículos e material para construção, houve queda de 0,3% (M/M). O volume de 
“serviços” de janeiro também registrou contração de 0,1% (M/M). Diante dos dados, o IBC-
Br de janeiro recuou 1,0% (M/M), refletindo a forte disseminação da Ômicron pelo mundo e 
seus efeitos na cadeia produtiva de suprimentos de bens (China). Acerca do mercado de 
trabalho, o saldo do CAGED de fevereiro (MTE) foi de 328.507 vagas. Dessa forma 
segundo dados da PNAD, a taxa de desemprego ficou estável em 11,1% no mês. No 
tocante à política fiscal, em março tivemos a redução do IPI e zeragem dos tributos federais 
sobre o diesel (PL 11/20, ICMS). O impacto fiscal dessa última medida deverá ser de R$ 20 
bi para a União e R$ 9 bi para os Estados em 2022. Em 22/03, houve a publicação do 
relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 1º bimestre, com expectativa de 
déficit primário do Governo Central apresentando melhora (R$66,9 bi, 0,7% do PIB). 1.2. - 
Resultados e Relatórios: Depois do cenário econômico, foram apresentadas as informações 
contidas no Relatório de Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos, 
data base 31/03/2022, onde se verificou a rentabilidade positiva de R$ 2.594.963,03 (dois 
milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e três 
centavos), e o retorno da carteira, cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 
150.575.101,10 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e um 
reais e setenta e dez centavos). Restaram demonstradas as posições dos investimentos, 
sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo final, a participação deste Instituto 
sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação 
entre o investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do IPASC e o seu 
enquadramento de acordo com a Resolução CMN nº 4.963 e a Política de Investimento do 
IPASC. Também foi visualizada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por 
instituição gestora e por administrador, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos 
e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as 
movimentações de aplicações e resgates realizados no mês de março, o saldo atual, o 
retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas, o VaR e 
o índice de Sharpe, a evolução patrimonial do IPASC e os dados e gráficos de comparação 
entre a rentabilidade mensal da carteira do IPASC de +1,75% e da meta atuarial de 
+2,04%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a 
rentabilidade anual da carteira do IPASC que finalizou o mês de março com um 
desempenho acumulado no ano de +0,04% contra a meta atuarial de +4,42%. Além disso, 
também foi demonstrada a evolução patrimonial dos últimos seis anos, bem como no 
período apurado. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do IPASC, demonstrando a sua 
liquidez de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 
dias e acima de 365 dias. Visando acompanhar o desempenho dos fundos de investimentos 
que compõe a carteira do IPASC, foi realizada a comparação de alguns indicadores de risco 
x retorno, como VaR e volatilidade, sendo ainda observado o índice de Sharpe dos ativos. 
O Relatório Mensal de Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos 
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foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e será 
encaminhado para deliberação por parte do Conselho Administrativo do IPASC e para fins 
de conhecimento do Conselho Fiscal do IPASC. 
 
2 - Plano de Ação Mensal: Para o próximo período, os membros do Comitê definiram 
como ações no que diz respeito as alocações de novos recursos, recursos provenientes do 
COMPREV, recursos da taxa de administração, recursos provenientes do pagamento de 
parcelamentos e recursos provenientes do pagamento de cupons, que os mesmos deverão 
ser aportados e aplicados junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 
RENDA FIXA (CNPJ nº 23.215.097/0001-55) até o limite permitido. Deverá ser observado 
junto ao Plano de Ações Mensal constante do Relatório de Investimentos e de 
Acompanhamento da Política de Investimentos quem é o responsável pela 
operacionalização, bem como os prazos estabelecidos.  
 
3 - Proposta de Alocação: Sendo vislumbrado um mercado de renda variável brasileiro 
extremamente volátil em 2022, dada a proximidade da eleição presidencial extremamente 
polarizada e em virtude do elevado nível de incerteza da economia mundial, e diante da 
existência de boas oportunidades, 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. Para tanto, houveram três análises diferentes, sendo a 
primeira referente a fundos “ações livre”, a segunda sobre fundos “dividendos” e a terceira 
sobre fundos que se expõem a ativos estrangeiros. Foram realizadas as análises das 
matrizes de correlação, assim como as análises de risco e rentabilidade entre os ativos de 
todos os segmentos referidos, constantes na carteira do IPASC, assim como o de novos 
produtos de investimentos. O detalhamento dos dados que foram analisados pelos 
membros deste Comitê, são os constantes no Relatório de Análise de Fundos de Renda 
Variável que segue em anexo e é parte integrante desta ata. Os membros do Comitê 
deliberaram que o Gestor de Recursos deverá providenciar junto a consultoria financeira, 
novo relatório com informações complementares dos produtos de investimento de renda 
variável constantes na carteira do IPASC, contendo todo o histórico de rentabilidade dos 
fundos, para posterior retomada das discussões acerca da alteração da carteira. 
 
4 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da 
realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus 
respectivos produtos de investimento sejam devidamente credenciados perante o IPASC, 
com a devida aprovação do Comitê de Investimentos, para que assim possa ser verificado e 
analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez 
previstas na Resolução CMN nº 4.963/2021 e os demais critérios como: atos de registro ou 
autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empreses e 
regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos 
RPPS, seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No 
mês de março foram realizadas atualizações ou novos credenciamentos referentes aos 
seguintes produtos de investimentos e respectivas instituições financeiras responsáveis: 
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP; WESTERN IMAB 5 ATIVO FI RENDA FIXA; BB 
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PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE 
INVESTIMENTO; BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO 
LP; SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA.  
 
5 - Apresentação de produtos de investimentos: Durante a reunião, houve a participação 
on-line dos senhores Bernardo e Vanessa, representantes da empresa BTG Pactual Asset, 
que aproveitaram a oportunidade dada pelo Comitê para apresentar a empresa de 
investimentos, discutir o cenário econômico da atualidade, fazer algumas projeções quanto 
ao cenário futuro e ainda, apresentar alguns produtos de investimentos presentes em seu 
portifólio, apresentando um breve comparativo dos mesmos com a carteira de investimentos 
do IPASC.  
 
6 - Outras deliberações: 6.1 - O Gestor de Recursos informa que a integralização de 
capital do fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI, deliberada 
em reunião extraordinária ocorrida no dia oito de abril do corrente ano, foi devidamente 
realizada. 6.2 - Sobre os valores residuais que ficaram parados em conta corrente junto ao 
banco Santander, restou deliberado pelos membros do Comitê que o Gestor de Recursos 
deverá tomar todas as medidas necessárias à realização do resgate e aplicação do valor 
respectivo junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 
(CNPJ nº 23.215.097/0001-55). 6.3 - Tendo constado no Relatório Analítico de 
Investimentos que segue em anexo e é parte integrante desta ata, valores aplicados junto 
ao fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, de forma contrária 
ao que decidido anteriormente, os membros do Comitê deliberaram que seja apresentado 
pelo Gestor de Recursos, relatório que contenha o histórico de aplicações no referido fundo, 
vinculado as contas corrente do IPASC, bem como a razão pela qual referidos valores não 
foram resgatados conforme deliberação anterior. 6.4 - Restou deliberado pelos membros do 
Comitê, que seja realizado o credenciamento dos seguintes produtos de investimentos e 
respectivas instituições financeiras responsáveis: TARPON GT 30 FIC FIA; PORTO 
SEGURO FI REF. DI CP RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE e GUEPARDO 
INSTITUCIONAL FIC FIA. 6.5 - Restou também deliberado pelos membros do Comitê, que 
o Gestor de Recursos deverá providenciar junto à consultoria, a elaboração de parecer 
sobre o fundo que segue listado, para posterior análise: DAYCOVAL ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FI RENDA FIXA (CNPJ nº 12.672.120/0001-14).  
 
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.  
 
 
 

FÁBIO DENIZ 
CASAGRANDE 

Gestor de Recursos e Diretor 
Administrativo e Financeiro do 

IPASC 
(CPA 10) 

DIALA M. G. BRIDI 
Membro Representante do 

IPASC 
(CPA 10) 

 

DIMALEICY AP. 
PEREIRA  

Membro Representante 
do Poder Legislativo  
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GILMAR MARTINS 
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