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IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS – 

CNPJ: 65.711.285/0001-14 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2022, REALIZADA EM 24 

DE JANEIRO DE 2022. 

 

 

 

 

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de janeiro (01) 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 dezembro e 13º salário de 2021; 2) Carteira de 

Investimentos do Instituto, referente à competência de dezembro e ano de 2021; 3) 
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Alocação do valor recebido de COMPREV, referente à competência de novembro de 

2021; 4) Alocação de valor recebido pelo Poder Executivo referente à aquisição de 

dois prédios, um situado na Rua Bahia, n. 1090, esquina com a Avenida Primo 

Angelucci, e outro situado na Rua Bahia, n. 1142, conforme Lei Municipal n. 5195, 

de 02 de dezembro de 2021. Após análise pelos senhores membros do Comitê de 

Investimentos, houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta: 

1) Quanto ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à 

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

das competências de dezembro e 13º salário de 2021, no montante de R$ 

4.565.452,18 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e dezoito 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$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para o pagamento 

da folha mensal dos aposentados, pensionistas e ativos, bem como demais 

despesas administrativas do IPREM, referentes ao mês de janeiro 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 dezembro de 2021, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve 

um retorno de cerca de 1,06%, o equivalente ao valor de R$ 1.375.698,23 (um 

milhão, trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e 

três centavos). No referido mês houve uma diminuição na volatilidade do mercado 

causada pela PEC dos Precatórios, que pelo fato de ter sido aprovada fez com que 

as incertezas do mercado diminuíssem, tanto para a curva de juros quanto para a 

bolsa. Com isso, o Ibovespa conseguiu obter um desempenho positivo no mês, 

embora tenha registrado uma variação negativa de quase 12% em 2021. Já nos 

mercados globais, os principais índices de ações nos EUA e na Europa também 

apresentaram desempenho positivo no mês, isso porque a variante Ômicron do novo 
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coronavírus, embora muito mais transmissiva que variantes anteriores, não tem feito 

com que os governos tomem medidas muito restritivas a ponto de impactar a 

atividade econômica. Já em relação à Carteira de Investimentos do IPREM, no ano 

de 2021, obteve um retorno acumulado de 0,68%, conforme Relatório Analítico dos 

Investimentos elaborado pela empresa Terna Capital, que presta consultoria em 

investimentos ao Instituto, anexo à presente. Ainda que tenha conseguido 

apresentar um resultado positivo no fechamento do ano, ficou muito abaixo da meta 

atuarial que foi de 15,99%. A alta volatilidade do mercado no decorrer do ano e 

outros fatores, como detalhado mensalmente em cada ata das reuniões deste 

Comitê de Investimentos, contribuíram para esse cenário. Os fundos de investimento 

de longo prazo, com IMA-B e IMA-Geral, e os fundos de renda variável, foram os 

que mais contribuíram para os retornos negativos obtidos na Carteira durante o ano 

de 2021. Em conversa com o consultor de investimentos da empresa Terna, o Sr. 

Sergio Pinho, o principal foco para 2022 até o momento são os fundos de 

investimentos de médio prazo CDI; 3) Em relação ao valor recebido de COMPREV, 

referente à competência de novembro de 2021, no total de R$ 63.579,74 (sessenta e 

três mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e quatro 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 

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55), fundo de investimento 

já presente na Carteira de Investimentos do Instituto e que vem apresentando nesse 

mês de janeiro um melhor desempenho em relação aos demais fundos de 

investimento atrelados à conta corrente do Instituto que recebe os recursos do 

COMPREV;  4) No que diz respeito ao valor recebido pelo Poder Executivo, em 10 

de janeiro de 2022, referente à aquisição de dois prédios, um situado na Rua Bahia, 

n. 1090, esquina com a Avenida Primo Angelucci, e outro situado na Rua Bahia, n. 

1142, conforme Lei Municipal n. 5195, de 02 de dezembro de 2021, no montante de 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), os membros deste Comitê de 

Investimentos decidiram por mantê-lo 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 
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Instituto, a fim de que a escolha pela alocação seja efetivamente a melhor estratégia 

ao IPREM de acordo com o cenário econômico. Por fim, o Comitê de Investimentos 

deliberou pela remessa de cópia da presente Ata de Reunião ao Conselho de 

Administração do IPREM, para 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, 24 de janeiro 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 
 


