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1ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois às dezesseis 
horas, foi realizada de forma remota a primeira reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos do IPASC.  
 
Reuniram-se de forma on-line os seguintes membros: a Sra. Fernanda Fiorelli, membro do 
Conselho Administrativo do IPASC e representante deste no Comitê de Investimentos; a 
Sra. Édina Carla Bressan, representante do Executivo Municipal no Comitê de 
Investimentos e o Sr. Gilmar Martins, representante do Conselho Fiscal no Comitê de 
Investimentos. 
 
 
Com quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pela Sra. Fernanda 
Fiorelli, 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 - dezembro/2021; 

2. Plano de ação mensal; 
3. Analise de produto; 
4. Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
5. Outras Deliberações. 

 
A Sra. Fernanda Fiorelli, começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos 
que seriam expostos ao 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 - dezembro/2021: A pauta foi conduzida 
pela Sra. Fernanda Fiorelli. 1.1. - Cenário Econômico: Primeiramente, foi feita uma 
apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno 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. O mês de 
dezembro, se apresentou com valores mensais acumulados de inflação, bem como os 
produtos que mais influenciaram na variação desse índice, o que anda pesando mais no 
bolso da população ("Transportes" ainda permanece em primeiro lugar) e os itens que 
subiram e desceram de preços. Sobre o câmbio, apesar da grande desvalorização que o 
real sofreu, não é mais a moeda mais desvalorizada no ano. Em relação ao cenário 
nacional, PIB do terceiro trimestre e Política monetária - Taxa Selic - são os temas 
abordados. No cenário internacional, o destaque vai para o PIB norte-americano. Por fim, 
são apresentadas as projeções do mercado, captadas pelo Bacen, para os indicadores de 
inflação (IPCA), câmbio, Selic e PIB, para os anos de 2021 e 2022. 1.2. - Resultados e 
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Relatórios: Depois do cenário econômico, foram apresentadas as informações contidas no 
Relatório de Investimentos e de Acompanhamento da Política de Investimentos, data base 
31/12/2021, onde se verificou a rentabilidade de R$ 987.531,73 (novecentos e oitenta e 
sete mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), e o retorno da carteira, 
cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 146.905.788,74 (cento e quarenta e seis 
milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos). Restaram demonstradas a posição dos investimentos, sua disponibilidade para 
resgate, sua carência, o saldo final, a participação do 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 as Resoluções CMN nº 3.922, 4.392, 4.604, 4.965 e a Política de Investimento do 
IPASC. Quanto aos investimentos alocados no artigo 9º, inciso II, alínea “a” (investimentos 
no exterior), que no mês de novembro restava observada a ocorrência de 
desenquadramento passivo, em virtude da alta do mercado externo, que ocasionou a 
valorização involuntária das cotas e do patrimônio do Instituto investido nestes ativos. 
Verificou-se que os mesmos já encontram-se enquadrados após medidas deliberadas e 
efetudas. 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 novembro, o saldo 
atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e 
o VaR, a evolução patrimonial do IPASC e os dados e gráficos de comparação entre a 
rentabilidade mensal da carteira do IPASC de 0,68% e da meta atuarial de 1,22%. Também 
foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da 
carteira do IPASC que finalizou o mês de dezembro com um desempenho acumulado no 
ano de -0,48% contra a meta atuarial de 5,85%. 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, acima de 365 dias e o 
valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, 
foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x 
retorno dos ativos. O Relatório Mensal de Investimentos e de Acompanhamento da Política 
de Investimentos 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, que as mesmas devem 
ser realizadas junto ao fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ nº 13.077.415/0001-05) até o limite permitido. Já no que se refere aos recursos 
provenientes do COMPREV, os mesmos deverão ser aportados junto ao fundo CAIXA 
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ nº 23.215.097/0001-55) até o 
limite permitido. No tocante a disponibilidade dos recursos da taxa de administração, 
deverão os mesmos ser aplicados no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 
RENDA FIXA (CNPJ nº 23.215.097/0001-55). Por fim, quanto aos recursos provenientes do 
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pagamento de parcelamentos, os mesmos deverão ser aplicados junto ao fundo BB FLUXO 
FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO (CNPJ nº 13.077.415/0001-05) 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 – Análise de produtos: não houve. 
 
 
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 3.922/2010 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. Não 
foram realizados novos credenciamentos. 
 
 
 - Outras deliberações: não houve  
 
Nada mais havendo a se tratar, eu Fernanda Fiorelli, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada, foi assinada por mim e pelos demais presentes.  
 
 
 

ÉDINA CARLA BRESSAN 
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