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ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF 

REUNIÃO ORDINÁRIA – 15/2021  
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Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (10/12/2021), às 11:00 na Sala de Reuniões 

do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no terceiro piso, sala 303, reuniram-se os membros do Comitê 

de Investimentos: Idelson Alves Porto, Sandra Heloisa de Biasi,  Gerson José Horbucz e Abelard Helbling 

Junior; o membro Ricardo Luiz Fernandes justificou sua ausência em virtude de afastamento médico.  Com 

quórum a reunião teve seus trabalhos instaurados com os seguintes assuntos em pauta: 1-Leitura da Ata da 

reunião ordinária anterior; 2-Leitura da Ata da reunião extraordinária anterior; 3-Recomendações da SMI; 

4-Carteira sugerida; 5-Previsão das Receitas e das Aplicações. A Presidente agradeceu a presença de todos 

e iniciou a reunião com a leitura das Atas da reunião ordinária e da reunião extraordinária anterior. Após a 

leitura e aprovação das atas anteriores, foi apresentado ao Comitê o relatório SIGA-SMI informando o 

fechamento da carteira referente ao mês de novembro/2021, apontado os seguintes dados: Distribuição da 

Carteira com 79,45% em Fundos de Renda Fixa; 6,68% em Fundos Multimercado; 10,87% em Fundos de 

Renda Variável; 3,00% em Investimentos no Exterior; totalizando o PL (Patrimônio Líquido) em R$ 

117.646.856,25 (cento e dezessete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais 

e vinte e cinco centavos). Em seguida, foi apresentado ao Comitê as recomendações da SMI, conforme segue: 

“Devido ao cenário de extrema volatilidade e incerteza dos mercados nacionais e internacionais sugerimos 

que os recursos mensais sejam aplicados em fundos CDI. Esse tipo de ativo oferece uma proteção para a 

carteira e é o investimento mais indicado para o atual momento”. Após analisadas as recomendações da 

Assessoria SMI, a Presidente Sandra mencionou que a SMI enviou também a carteira sugerida, ou seja, 

algumas sugestões de remanejamento da carteira, onde indicam para fazer retirada de 4% do IRF-M1+ 

(resgate), retirada de 8% do IRF-M1 (resgate) e então fazer a realocação de 2% em investimento no exterior 

e 10% em títulos públicos; quanto a carteira sugerida a Presidente ponderou que “não há recurso investido 

em fundo de IRF-M1+, e quanto ao investimento no exterior, o Comitê já havia aprovado o remanejamento 

de recursos para aumentar a posição neste seguimento”. Com relação ao investimento em Títulos Públicos, 
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a presidente informou que conforme orientação da Assessoria de Investimentos SMI mesmo sem o estudo 

da Asset Liability Management - ALM, não haveria impedimento para compra de Títulos Públicos diretamente 

com uma Corretora ou Banco, mas é preciso seguir um roteiro para operacionalização da compra de títulos 

públicos para RPPS: a) primeiramente o RPPS precisa ter uma conta de custódia aberta, junto a uma 

instituição financeira (Corretora ou Banco). É importante verificar o procedimento operacional para abertura 

de conta, bem como os custos incorridos para o serviço de custódia de títulos públicos; b) acompanhar as 

taxas dos títulos por meio do site do Tesouro (link), para servir como base para estabelecer a taxa que será 

adquirida: https://www.tesourodireto.com.br/titulos/precos-e-taxas.htm; c) A taxa do TPF tem que ser 

compatível com a taxa da meta de rentabilidade estabelecida na Política de Investimentos. A taxa máxima 

para a meta de rentabilidade para o próximo ano será de 5,04% de acordo com a tabela da Portaria 

6.132/2021. Na tabela você consegue obter essa taxa equivalente ao passivo, através da Duration do passivo 

(número de anos), informado pelo Atuário;  d) Para estabelecer quais vencimentos o RPPS pode comprar, 

verifiquem em sua avaliação atuarial, na tabela onde é apresentado a projeção de receitas e despesas, em 

qual ano ocorre a inversão do resultado financeiro (resultado financeiro negativo), colocando o ano como 

limite para os vencimentos dos títulos. Exemplo: Se na avaliação atuarial o resultado financeiro (receitas - 

despesas) fica negativo no ano de 2037, o RPPS poderia comprar NTN-B com vencimento 2026, 2028, 2030 

e até 2035; e) Inicialmente, se o seu fluxo do passivo permite, comprar algo como 3% a 5% do patrimônio do 

RPPS. E seguir analisando para fazer mais compras, pois o mercado pode dar ainda mais oportunidade. O 

resgate pode ser de fundos IMA-B ou IRF-M 1; f). Para operacionalizar a compra, pode ser enviado e-mail 

para ao menos 3 casas (bancos, corretoras), solicitando uma cotação para compra de TPF, mencionando o 

valor (R$), o vencimento do TPF e a taxa pretendida. g). Com as cotações em mãos, escolha a melhor opção 

e envie a ordem de compra com indicação se a liquidação será à vista (D+0) ou a termo (D+1) e efetue a 

transferência do valor R$ para a corretora efetivar a compra. Mediante a orientação da SMI consultoria a 

presidente mencionou que o assunto será discutido em reunião futura. Referente as receitas para aplicação 

no referido mês, a presidente informou que neste mês estarão inclusas as contribuições referentes ao décimo 

terceiro salário dos servidores. Na sequência, o membro Idelson levantou a possibilidade de aportar 

https://www.tesourodireto.com.br/titulos/precos-e-taxas.htm
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50 diretamente no fundo Schroeder FIC FIA Sustentabilidade Ações Globais IE, uma vez que haverá recursos 

suficientes para esta operação, ao invés de resgatar do fundo BB FIC Previdenciário Alocação Ativa, de acordo 

com o remanejamento aprovado por este Comitê anteriormente. Quanto ao que fora sugerido pelo membro 

Idelson, os membros Gerson e Abelard mencionaram ser uma possibilidade viável, tendo em vista que neste 

mês as receitas recebidas oferecem esta possibilidade.  A presidente afirmou que realizará consulta a SMI 

Assessoria para verificar a possibilidade de aportar, uma vez que o objetivo do remanejamento era de 

aumentar a posição do RPPS no seguimento Investimento no Exterior. Dessa forma, para aplicação no mês 

de dezembro/2021, os membros acordaram a destinação dos recursos, considerando as recomendações da 

SMI ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, conforme planilha abaixo:  

CNPJ FUNDO  VALOR (R$)   CONTA CORRENTE  MOTIVO 

 
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO  
R$ 

114.300,51 

CEF/0424/006/0710001-

0  

 

TAXA ADMINISTRAÇÃO - 

TRANSFERÊNCIA  

03.737.206/0001-

97  

CAIXA BRASIL 

REFERENCIADO  R$ 

76.112,92* 

CEF/0424/006/112-5  
 

APLICAÇÃO - COMPREV 

03.737.206/0001-

97 

 

CAIXA BRASIL 

REFERENCIADO  R$ 

592.365,12 

CEF/0424/006/112-5  

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS  

03.660.879/0001-

96  

BRADESCO FIA 

SELECTION  R$ 

100.000,00 

BRADESCO/0372/12109-

6 

 

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS 

30.068.224/0001-

04  

CAIXA FIC FIA 

MULTIGESTOR  R$ 

100.000,00 

CEF/0424/006/112-5  

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS  

07.899.238/0001-

40  
META FIA VALOR 

R$ 

100.000,00 

CEF/0424/006/112-5 

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS  

10.756.685/0001-

54 
PRÓPRIA CAPITAL  

R$ 

100.000,00 

CEF/0424/006/112-5  

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS  

37.308.394/0001-

50 

SCHRODER FIC FIA 

GLOBAIS 
R$ 

1.500.000,00 
CEF/0424/006/112-5 

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - 
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SANDRA HELOISA DE BIASI 
PRESIDENTE 

 

 
 
 

IDELSON ALVES PORTO 
MEMBRO 

 
 
 

GERSON JOSE HORBUCZ                                                                 

MEMBRO - SECRETÁRIO 
 

 
 

ABELARD HELBLING JUNIOR 
                                          MEMBRO 

 
       

RICARDO LUIZ FERNANDES 
 MEMBRO  

(AUSÊNCIA JUSTIFICADA) 
 

SUSTENTABILIDADE 

IE 

APLICAÇÕES DE 

RECURSOS 

32.972.942/0001-

28  

ITAÚ FIC GLOBAL 

DINÂMICO  
R$ 

1.596.543,18 
ITAÚ/6456/006/23343-3  APLICAÇÃO - APORTE  

TOTAL APLICADO R$ 4.165.021,11 

*Saldo COMPREV referente a 2 (dois) meses. Referente a receita recebida no referido mês foi reservado o 

valor de R$ 583.069,67 (quinhentos e oitenta e três, sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) para 

pagamento da folha dos aposentados e pensionistas. Após aprovada a distribuição das receitas por todos os 

conselheiros presentes a Presidente encerrou a reunião. Eu, Gerson José Horbucz, membro deste Comitê, 

digitei a presente ata, que após assinada pelos membros seguirá para providências cabíveis. 


