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14ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 
trinta minutos, foi realizada de forma híbrida a décima quarta reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos do IPASC.  
 
Reuniram-se de forma presencial 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; a Sra. Diala Marchi Gonçalves Bridi, 
representante do IPASC 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: o Sr. Matheus Crisóstomo, representante 
da empresa Lema Economia & Finanças Consultoria, através do link 
https://meet.google.com/qgq-ibja-wuy; e os Srs. Sulivan M. Diniz e Gustavo Tuckmantel, 
representantes da empresa Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos, pelo do link 
https://us06web.zoom.us/j/84672571982?pwd=ajh5RDB0TmFlTmRxcWgwQllLOEhiQT09. 
 
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 - Novembro/2021; 

2. Plano de Ação Mensal; 
3. Proposta de Alocação; 
4. Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
5. Apresentação e discussão do Plano de Ação Anual do Comitê de Investimentos 

para 2022; 
6. Definição do calendário de reuniões para o exercício 2022; 
7. Comunicado aos Cotistas - Santos Credit Master Fundo de Investimentos 

Renda Fixa Crédito Privado, CNPJ 06.086.158/0001-02 e Santos Credit Yeld 
Fundo de Investimentos Renda Fixa Crédito Provado, CNPJ 04.877.280/0001-71; 

8. Apresentação de produtos de investimentos; 
9. Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos; 
10.  Outras Deliberações. 

 
O Sr. Fábio Deniz Casagrande 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. 
  

https://meet.google.com/qgq-ibja-wuy
https://us06web.zoom.us/j/84672571982?pwd=ajh5RDB0TmFlTmRxcWgwQllLOEhiQT09
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1 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Investimentos e 
Acompanhamento da Política de Investimentos - Novembro/2021: A pauta foi conduzida 
pelo Sr. Fábio Deniz Casagrande. 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 
novembro foi marcado por uma contínua piora das expectativas inflacionárias não somente 
no Brasil, como também pelo mundo. Isso aumentou a pressão para o nosso Banco Central 
acelerar o passo de aperto da política monetária já na reunião de dezembro. Além disso, ao 
final do mês, surgiu uma notícia que pode mudar completamente o rumo dos mercados nos 
próximos tempos: o aparecimento na África do Sul de uma variante da COVID, batizada de 
Ômicron. As dúvidas se a vacinação realizada no mundo inteiro daria conta do novo vírus 
levou os mercados a sofrerem um processo de intensa aversão a risco nos últimos pregões 
de novembro. No Brasil, a autoridade monetária assistiu a uma importante desancoragem 
nas estimativas de inflação do FOCUS para o IPCA 2022 (de 4,40% para 5,0%) e 2023 
(3,27% para 3,42%). Corroborou para essa situação, os salgados índices IPCA e IPCA-15 
correntes acima de 1% a. m., com a média dos núcleos recaindo no proibitivo nível de 
0,85% a. a. Tal situação levou à elevação da previsão para a taxa SELIC de 8,75% para 
9,25% a.a em 2021, 9,5% para 11,25% em 2022 e de 7,25% para 7,75% em 2023. 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 30/11/2021, onde se verificou a rentabilidade de R$ 327.451,13 (trezentos e vinte 
e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), e o retorno da carteira, 
cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor de R$ 144.673.872,81 (cento e quarenta e quatro 
milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um 
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), restou 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. As ações adotadas pelo IPASC para sanar 
referido desenquadramento estão descritas no item 10 da pauta - outras deliberações. 
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, 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 0,23% e da meta atuarial de 1,27%. 
Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
anual da carteira do IPASC que finalizou o mês de novembro com um desempenho 
acumulado no ano de -1,15% contra a meta atuarial de 4,57%. Além disso, também foi 
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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, como VaR, volatilidade e índice de Sharpe. 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 
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 - Proposta de Alocação: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado um 
estudo realizado em parceria pelo Gestor de Recursos com a Consultoria Lema, no qual 
foram apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. Ressaltamos que o estudo 
de alocação tomou como base a posição dos investimentos do IPASC do final de 
novembro, em conjunto com as movimentações realizadas durante o mês de dezembro de 
2021, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das 
cotas dos fundos em carteira. 
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A alocação proposta para o mês, 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 na alocação 
seria “encurtar” o prazo médio 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 em renda fixa que se faz necessária, diante do 
cenário de elevação nas taxas de juros é 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). Na alocação proposta em renda variável, foi 
feita preferência por fundos de ações livres, em detrimento de fundos “indexados” a algum 
índice de referência, com a alocação em fundos que se descorrelacionam do Ibovespa, 
buscando superar o índice que seja mais interessante, já que o principal índice da nossa 
bolsa de valores é muito dependente de empresas e setores específicos. Outra estratégia 
relevante na proposta de alocação é em fundos multimercado nacionais, retirando de 
carteira os fundos multimercado que replicam o S&P 500, que utilizam de proteção cambial 
na sua estratégia. A proposta foi explicada pelo Gestor do Recurso e os membros do 
Comitê decidiram por primeiramente promover o credenciamento dos produtos de 
investimento indicados, bem como que seja apresentado um estudo mais detalhado em 
relação a promoção dos resgates indicados, a fim de que não haja a realização de qualquer 
prejuízo por parte do Instituto. Assim, restou deliberado que deverá ser providenciado o 
credenciamento prévio dos produtos, bem como que seja apresentado estudo detalhado 
com a precificação das cotas de entrada e saída dos fundos, a fim de que o Comitê possa 
apurar a possibilidade de efetuar quaisquer alterações na carteira, decidindo ainda, não 
realizar nenhuma movimentação financeira no período. A decisão do Comitê seguirá para 
análise e aprovação do Conselho Administrativo do IPASC e para conhecimento do 
Conselho Fiscal do IPASC. 
 
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. No 
mês de novembro não foram realizados novos credenciamentos. 
 
5 - Apresentação e discussão do Plano de Ação Anual do Comitê de Investimentos 
para 2022: Foi apresentada pela Secretária do Comitê, Sra. Fernanda Fiorelli, a minuta do 
Plano de Ação Anual do Comitê de Investimentos do IPASC, a qual foi discutida e aprovada 
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por unanimidade dos membros presentes. Referida minuta segue anexo e é parte 
integrante da presente ata.  
 
6 - Definição do calendário de reuniões para o exercício 2022: Proposto aos membros 
do Comitê o calendário para realização das reuniões ordinárias no ano de 2022, restaram 
aprovadas as seguintes datas: 24/01/2022, 16/02/2022, 14/03/2022, 13/04/2022, 
18/05/2022, 15/06/2022, 13/07/2022, 15/08/2022, 14/09/2022, 19/10/22, 16/11/2022 e 
14/12/2022. 
 
7 - Comunicado aos Cotistas - Santos Credit Master Fundo de Investimentos Renda 
Fixa Crédito Privado, CNPJ 06.086.158/0001-02 e Santos Credit Yeld Fundo de 
Investimentos Renda Fixa Crédito Provado, CNPJ 04.877.280/0001-71: O Comitê de 
Investimentos tomou conhecimento através de informações repassadas em grupo de 
WhatsApp acerca da existência de comunicado emitido aos cotistas dos fundos acima 
mencionados, noticiando a abertura dos mesmos para resgate. Em contato com a 
consultoria de investimentos contratada, houve a participação durante a reunião do Sr. 
Matheus Crisóstomo, o qual apresentou um breve resumo da situação conhecida dos 
fundos e de seus administradores. Tendo em vista que o Comitê apurou a existência de 
uma diferença muito grande entre os valores de entrada e aqueles disponíveis para resgate, 
conforme relatório de controle apresentado pela contabilidade do instituto, restou definido 
que a Consultoria juntamente com este Comitê irá verificar diretamente junto à Indigo 
Investimentos DTVM, atual administradora, as informações necessárias para uma tomada 
de decisão mais efetiva. 
 
8 - Apresentação de produtos de investimentos: Durante a reunião, houve a participação 
on-line dos senhores Sulivan M. Diniz e Gustavo Tuckmantel, representantes da empresa 
Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos, 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.  
 
9 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos: O Diretor Administrativo e 
Financeiro e Gestor de Recursos, Sr. Fábio Deniz Casagrande, informa aos membros do 
Comitê que o IPASC ficou em sétimo lugar no “Prêmio Destaque Brasil de Investimentos” 
promovido pela ABIPEM - Edição 2021, na categoria 2: de 1.000 a 5.000 servidores ativos. 
Referido resultado foi divulgado através da Resolução nº 05/2021 daquela associação. 
Além disso, foi informado sobre a importância na participação do Instituto neste tipo de 
prêmio, como forma de auferir que a gestão dos investimentos do IPASC vem sendo feita 
de forma adequada bem como, de que maneira ela pode ser melhorada. 
 
10 - Outras deliberações: 10.1 - Quanto ao desenquadramento referente aos 
investimentos alocados no artigo 9º, inciso II, alínea “a” (investimentos no exterior), informa 
o Gestor de Recursos, Sr. Fábio Deniz Casagrande, que durante o mês de dezembro já 
foram adotadas as medidas necessárias à sanar referida irregularidade, com o resgate de 
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parte dos ativos alocados naqueles fundos. 10.2 - A ASSIMPASC irá realizar um evento nos 
dias 24 e 25 de janeiro de dois mil e vinte e dois, na cidade de Balneário Camboriú, para 
tratar da nova Resolução nº 4.963, de 25/12/2021. Sobre a participação dos membros deste 
Comitê, restou deliberado que o Sr. Fábio Deniz Casagrande e a Sra. Diala Marchi 
Gonçalves Bridi se farão presentes no curso. 10.3 - Tendo em vista a apresentação de 
alguns novos produtos de investimentos, os membros do Comitê deliberam no sentido de 
solicitar ao Gestor de Recursos que providencia junto à consultoria, a elaboração de 
parecer sobre os fundos que seguem listados, para posterior análise: ICATÚ VANGUARDA 
INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP;  ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI 
RENDA FIXA LP; ICATÚ FIRF PLUS LP; TARPON GT 30 FIC FIA; PORTO SEGURO FI 
REF. DI CP RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE e GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC 
FIA.  
 
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) 

 

FERNANDA FIORELLI 
Membro Representante do Conselho   

Administrativo do IPASC 
(CPA 10) 

 
 
 

DIALA M. G. BRIDI 
Membro Representante do IPASC 
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