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IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS – 

CNPJ: 65.711.285/0001-14 

 

 

 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2022, REALIZADA EM 22 

DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), às onze horas (11h00min), 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 da competência de julho de 2022; 2) Carteira de Investimentos do 

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

COMPREV, referente à competência de junho de 2022; 4) Possibilidade de alocação 

em Letras Financeiras. Após análise pelos senhores membros do Comitê de 

Investimentos, houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta: 
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1) Quanto ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à 

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

da competência de julho de 2022, no montante de R$ 3.008.615,27 (três milhões, 

oito mil, seiscentos e quinze reais e vinte 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$ 1.990.000,00 (um milhão, novecentos e noventa mil 

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

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

agosto 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 julho de 2022, a Carteira de Investimentos do 

Instituto obteve um retorno positivo de cerca de 1,48%. O referido mês apresentou 

alta volatilidade, mas boa parte dos indicadores econômicos fecharam o mês com 

desempenho positivo. O Ibovespa teve alta de 4,69% e o Real apreciou 0,95% frente 

ao Dólar. O IMA-B 5 ficou positivo em 0,01% e o IMA-B 5+ negativo em -1,84%; 3) 

Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de junho de 

2022, no total de R$ 67.864,61 (sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro 

reais e sessenta 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 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) Atualmente as recomendações são no sentido de efetuar alocações 

em Letras Financeiras ao invés de Títulos Públicos, por estarem apresentando taxas 
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um pouco maiores. As Letras Financeiras são títulos de renda fixa emitidos por 

instituições financeiras, como os bancos. Contudo, estudando o assunto entre nós 

membros do Comitê e Presidência do Instituto, somado ao parecer da Consultoria 

em Investimentos do IPREM (documento anexo), houve a deliberação pela 

manutenção da alocação em Títulos Públicos neste momento, conforme decidido na 

última reunião ordinária deste Comitê, tendo em vista que as Letras Financeiras não 

contam com a possibilidade de resgate antecipado. 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 12h00min, 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 agosto 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 
 


