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IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS – 

CNPJ: 65.711.285/0001-14 

 

 

 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2022, REALIZADA EM 23 

DE MAIO DE 2022. 

 

 

 

Aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), às doze horas (12h00min), na sede do Instituto de Previdência Municipal – 

IPREM de Fernandópolis, localizada na Avenida Milton Terra Verdi nº 926 – Centro - 

Fernandópolis/SP, com a presença dos membros do Comitê de Investimentos, 

Alessandra Soares Zanardi Bortolozo (CPA-10 até 20/10/2023), Marcos Alexandre 

Nossa (CPA-10 até 22/11/2022) e Humberto Carlos Machado (CPA-10 até 

10/09/2023), reuniram-se, ordinariamente, juntamente com a Presidente do IPREM, 

Creusa Maria de Castilho Nossa (CPA-10 até 19/11/2022), para as seguintes 

deliberações: 1) Aplicação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, 

referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos 

parcelamentos das competências de abril de 2022; 2) Carteira de Investimentos do 

Instituto, referente à competência de abril de 2022; 3) Alocação do valor recebido de 

COMPREV, referente à competência de março de 2022; 4) Realocação de ativos. 

Após análise pelos senhores membros do Comitê de Investimentos, houve as 

seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta: 1) Quanto ao repasse 
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financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado 

(14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de abril de 

2022, no montante de R$ 2.978.194,67 (dois milhões, novecentos e setenta e oito 

mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), atualmente aplicado 

em um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), 

os membros deste Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por 

utilizar a quantia de cerca de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta 

mil reais) para o pagamento da folha mensal dos aposentados, pensionistas e 

ativos, bem como demais despesas administrativas do IPREM, referentes ao mês de 

maio de 2022. O restante dos valores acima mencionados, não utilizados para o 

pagamento das despesas administrativas do IPREM e também não utilizados para 

novas alocações, permanecerá aplicado no fundo de liquidez diária da Caixa 

Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA) até 

que haja uma nova deliberação do Comitê de Investimentos e/ou Presidência do 

Instituto; 2) Na competência de abril de 2022, a Carteira de Investimentos do 

Instituto obteve um retorno de cerca de -0,82%. O referido mês foi de queda para as 

principais Bolsas globais, até mesmo para a brasileira. O Ibovespa fechou em -

10,10%, e o S&P500 em -8,14%. Isso ocorreu porque diversos eventos 

pressionaram os mercados, especialmente de renda variável, tanto no Brasil quanto 

no exterior. Dentre eles, os lockdowns na China para conter avanços da Covid-19, 

impactando a cadeia de suprimentos globais; o reescalonamento do conflito militar 

na Europa e a alta das taxas de juros por todo o mundo. Na renda fixa local, os 

prefixados tiveram leve queda (IRF-M -0,12%). Já os ativos vinculados à inflação 

continuaram apresentando ganhos, com os índices IMA-B e IMA-B 5 registrando 

retornos de 0,83% e 1,56% no período; 3) Em relação ao valor recebido de 

COMPREV, referente à competência de março de 2022, no total de R$ 69.759,21 

(sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), os 

membros deste Comitê de Investimentos, sempre respeitando-se a decisão final da 

Presidente do Instituto, deliberaram por aplicá-lo no FUNDO DE INVESTIMENTO 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ 
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n. 11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de 

Investimentos do Instituto e que vem apresentando um melhor desempenho em 

relação aos demais fundos de investimento atrelados à conta corrente do Instituto 

que recebe os recursos do COMPREV; 4) Conforme explanações efetuadas pelo Sr. 

Gustavo Trancoso, Agente Autônomo de Investimento, representante da Grid 

Investimentos, para este Comitê de Investimentos e para a Presidente do Instituto, 

por meio de reunião presencial, contato telefônico e e-mail (documento anexo), 

corroboradas pela análise elaborada pela empresa Terna Capital, que presta 

consultoria em investimentos ao Instituto (documento anexo), os membros deste 

Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atualmente aplicada em um fundo de 

investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), decorrente do 

repasse desta e de competências anteriores não utilizada para o pagamento de 

despesas administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações, 

para aplicação no CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ n. 11.403.850/0001-

57), fundo de investimento ainda não presente na Carteira do IPREM e que está 

enquadrado no artigo 8º, I, da Resolução CMN n. 4963/2021. Tem como foco atuar 

na performance operacional de 5 a 15 empresas do mercado acionário brasileiro e 

nas perspectivas de geração de riqueza para o acionista. Conforme lâmina anexa, o 

Fundo tem apresentado rentabilidade positiva em 2022, superando o índice IBX. 

Vale ressaltar também que de acordo com a análise elaborada pela empresa de 

consultoria, a Política de Investimentos do Instituto para esse ano permite alocação 

máxima no limite superior de até 20% em fundos enquadrados no artigo 8º, I, da 

Resolução CMN n. 4963/2021. Atualmente, a Carteira possui aproximadamente 

1,05% em fundos com estratégias semelhantes, possuindo margem para novos 

investimentos enquadrados no referido dispositivo legal até o limite superior de mais 

de R$ 11 milhões. O valor deliberado para aplicação (R$ 1 milhão) representa cerca 

de 0,73%. Por fim, o Comitê de Investimentos deliberou pela remessa de cópia da 

presente Ata de Reunião ao Conselho de Administração do IPREM, para 
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conhecimento do inteiro teor das deliberações consignadas. Às 13h00min, nada 

mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente do Comitê de Investimentos, após 

agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e determinou a 

lavratura da ata. Eu, _____________________, Marcos Alexandre Nossa, Primeiro 

Secretário do Comitê de Investimentos do IPREM, lavrei a presente ata que, após 

ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião. 

 

Fernandópolis, 23 de maio de 2022. 

 

 

_____________________________ _______________________________ 
Alessandra Soares Zanardi Bortolozo 

Presidente do Comitê de Investimentos 

CPA-10 até 20/10/2023 

Humberto Carlos Machado 

Vice-Presidente do Comitê de Investimentos 

CPA-10 até 10/09/2023 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Marcos Alexandre Nossa 

Primeiro Secretário do Comitê de Investimentos 

CPA-10 até 22/11/2022 

_______________________________ 

Creusa Maria de Castilho Nossa 

Presidente do IPREM 

CPA-10 até 19/11/2022 
 


