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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 88, DE 30 DE JANEIRO DE 2023 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP 

Às catorze horas e trinta minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e vinte e três, na sede do 
IPASP, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença do Senhor Antônio Carlos Schiavon, 
Presidente do Instituto, da Senhora Márcia Adriana Rodrigues, assessora de gabinete, da Senhora 
Marina Segura Zavatti, Gestora dos Recursos Financeiros do Regime Próprio de Previdência So-
cial, do Senhor Marcel Gustavo Zotelli, Conselheiro do Instituto e do Senhor Douglas Sarti Toledo, 
Conselheiro do Instituto. A presente reunião teve a seguinte pauta: discussão a respeito de rea-
locação de aplicações do Instituto em fundos que possuem em suas carteiras debêntures e 
ações de ativo que está sendo reavaliado pelo mercado recentemente, devido a fragilidades 
encontradas na gestão da empresa. Após análise minuciosa de nossa extensa carteira de inves-
timentos, e tendo em vista alguns problemas técnicos e de lentidão no site da CVM, foram locali-
zadas aplicações em fundos os quais possuem debêntures e ações de 1 (um) ativo que está so-
frendo reavaliação considerável pelo mercado recentemente em 2 (dois) fundos em que já tínhamos 
valor aplicado. Trata-se dos seguintes fundos: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (CNPJ: 
02.224.354/0001-45) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 (CNPJ: 
03.737.217/0001-77). Ressalta-se que não recebemos orientações da consultoria nem mesmo dos 
gerentes das contas do Instituto sobre possíveis riscos acrescentados recentemente em nenhuma 
de nossas aplicações, mas fizemos a análise por precaução. No relatório anual de 2022 do IPASP 
percebe-se uma pequena concentração desse ativo apenas em um de nossos fundos estressados. 
Mas, em análise minuciosa nas cotas de fundos dentro de nossos fundos, é possível encontrar 
algumas aplicações nesse ativo nos dois fundos citados acima. Ainda que a concentração de apli-
cação possa ser considerada de baixo montante, há que se considerar que se tratam de ativos de 
risco no cenário atual. O primeiro fundo está com desempenho positivo apesar do ocorrido e o 
segundo fundo já vinha com performance a desejar mesmo antes de esse ativo entrar em risco. 
Também foram analisados fundos de nossa carteira que estão com a informação da carteira atual-
mente bloqueada para visualização, com análise das carteiras nos meses anteriores. Foi definido 
que apenas será feita por ora a realocação do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO 
DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS para um 
fundo de DI da mesma instituição em que já tivemos aplicação no ano anterior e que não tem 
permissão para aplicação em crédito privado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, 
para a qual eu, Marina Segura Zavatti, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 
demais membros. 
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