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IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS – 

CNPJ: 65.711.285/0001-14 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2022, REALIZADA 

EM 23 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

 

 

Aos vinte e três (23) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), às treze horas (13h00min), por meio virtual, 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, extraordinariamente, juntamente 

com a Presidente do IPREM, Creusa Maria de Castilho Nossa (CPA-10 até 

19/11/2022), para as seguintes deliberações: 1) Realocação parcial dos valores que 

permaneceram aplicados nos fundos de liquidez diária da Caixa Econômica Federal 

(FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 

14.508.643/0001-55), bem como do Banco do Brasil (BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO 

RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO – CNPJ n. 13.077.415/0001-05). Após análise pelos senhores 
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membros do Comitê de Investimentos, houve as seguintes deliberações referentes 

aos assuntos da pauta: 1) Considerando as oportunidades de investimento 

sugeridas pelo Banco do Brasil, enviadas pelos representantes desta Instituição 

Financeira a este Instituto por meio de correspondência eletrônica e/ou via 

WhatsApp, os membros deste Comitê de Investimentos deliberaram, por 

unanimidade, por resgatar a quantia de R$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos 

e cinquenta mil 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 de 

competências anteriores não utilizada para o pagamento de despesas 

administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações; bem como 

pelo resgate de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), atualmente 

aplicado em um fundo de investimento de liquidez diária do Banco do Brasil (BB 

PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ n. 13.077.415/0001-05), 

decorrente de pagamento de Cupons de Juros dos fundos de investimento geridos 

pelo Banco do Brasil com ativos NTN-B; totalizando a quantia de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais); para aplicação no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 

TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 

15.486.093/0001-83), fundo de investimento ainda não presente na Carteira do 

IPREM e que está enquadrado no art. 7º, I - FI 100% títulos TN, da Resolução n. 

4963/21. Trata-se de um fundo de vértice, tendo como objetivo proporcionar a 

rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira 

diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade 

compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% 

a.a. Vale ressaltar que compõem sua carteira, Títulos Públicos NTN-B com 

vencimento para 15/05/2023, e de acordo com a taxa de fechamento de 21/06/2022, 

efetuou o pagamento de IPCA+7,0366% a.a., conforme informado pelo Instituição 

Financeira aos membros deste Comitê e Presidência do Instituto. É importante 

também destacar que a Política de Investimentos do Instituto para esse ano permite 

alocação máxima no limite superior de até 60% em fundos enquadrados no artigo 7º, 

I - FI 100% títulos TN, da Resolução n. 4963/21. Atualmente, a Carteira possui 
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aproximadamente 42,00% em fundos com estratégias semelhantes, possuindo 

margem para novos investimentos enquadrados no referido dispositivo legal até o 

limite superior de mais de R$ 25 milhões. Lembrando que o objetivo é sempre 

buscar as opções de alocações mais adequadas à Carteira de Investimentos do 

Instituto, considerando as rentabilidades, cenário macroeconômico, adequação à 

Política de Investimentos do IPREM. 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 

13h30min, 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 junho 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 
 


