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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Data: 16/12/2014 

 

Participantes: Diretora Administrativa, Servidora Pública Municipal, Membro do Conselho Fiscal 

e membro do Conselho Administrativo 
 

Às treze horas do dia dezesseis  de novembro de dois mil e quatorze, atendendo a primeira 

convocação formalizada via e-mail, que fará parte integrante desta ata como anexo, e tendo 

quorum mínimo necessário, reuniram-se os membros do Comitê abaixo assinados, em reunião 

ordinária, tendo por local o Auditório da sede do IPASC. A pauta desta reunião incluiu 

apresentação dos resultados dos investimentos no mês de novembro de 2014, que resultaram 

numa receita financeira de R$ 770.097,52 (setecentos e setenta mil, noventa e sete reais e 

cinqüenta e dois centavos), obtendo-se ganhos em Fundos de Renda Variável e de Renda Fixa. O 

Comitê de Investimentos definiu manter as atuais alocações,, neste mês de  dezembro,  

principalmente por motivação decorrente do atual cenário econômico nacional e internacional. 

Por orientação da Consultoria, foi argumentado que o IPASC deve fazer os ajustamentos dos 

Fundos  atrelados ao IMA, porém devendo aguardar as definições desta semana, no cenário 

nacional. A próxima reunião será no mês de janeiro de 2015, com a presença do Consultor, 

quando deverão ser definidas estratégias para o ano de 2015, com as expectativas que o mercado 

apresenta frente à nova equipe econômica a ser empossada no próximo ano. A seguir, o Comitê 

de Investimentos discutiu a proposta inicial apresentada pela Empresa SMI Consultoria referente 

à Política de Investimentos 2015 para o IPASC. Ficou definida a meta atuarial para 2015, que 

deverá ser IPCA + 6%, porque entende-se que meta atuarial mais baixa, impacta no aumento de 

déficit, bem como o IPASC deve buscar mais arrojo em seus investimentos para “bater a meta”, 

sendo que os atuais integrantes acompanham os movimentos do mercado financeiro, ainda, 

discutem nas reuniões mensais, participam de cursos sobre mercado financeiro o que eleva os 

seus conhecimentos, trazendo mais segurança para os investimentos do IPASC. Discutiu-se e foi 

aprovado os limites de alocações dos recursos do IPASC, de acordo com Resolução nº 3922, da 

CVM, e nos percentuais apresentados. Na data, ocorreu a reunião com integrantes dos Conselhos 

Administrativos e Fiscal. O Comitê de Investimentos deliberou sobre a manutenção dos 

investimentos nas mesmas instituições  em que o Instituto já têm aplicações financeiras, até a 

próxima reunião. Tais  alocações estão embasadas na estratégia de buscar rentabilidade, 

diversificação e segurança da Carteira, além de maximizar os lucros no longo prazo, com 

perspectivas de ganhos para o Instituto.   A Secretária do Comitê e Diretora Administrativa do 

IPASC cientificará  ao Diretor Presidente do IPASC, as decisões do Comitê de Investimentos e, 

após, tomará as providências necessárias junto às instituições financeiras para consecução das 

decisões desta reunião. Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 

foi declarada encerrada a reunião. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: 1) Carta 

de convocação e/ou e-mail. Nada mais. 

 ____________ ____________  
            Diretor Admin IPASC Membro Conselho Fiscal 

 Eliete C. D´Agostini  Franciele Macedo 

         ____________      _________________ 
          Servidora Pública Mun Membro Conselho Administrativo 

           Édina Carla Bressan  Juliana Maciel Kohl 
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