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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 91, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP 

Às onze horas do dia vinte e quatro de fevereiro 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 Social, 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 sobre o cenário econômico; re-
sultados do mês anterior; alocações de recursos; acompanhamento dos investimentos re-
centes; acompanhamento dos fundos estressados; elaboração de cronograma. A reunião ini-
ciou-se com a apresentação do relatório mensal de janeiro. Janeiro foi um mês muito bom para a 
carteira do Instituto. As aplicações tiveram retorno positivo em todas as áreas: renda fixa, renda 
variável e exterior. O Instituto cumpriu a meta do mês. Após, houve a discussão sobre o cenário 
econômico. As expectativas de inflação continuam aumentando para os três próximos anos mas a 
expectativa para a Selic é de estabilidade dos parâmetros definidos no último mês (Boletim Focus). 
Ainda há destaque de rendimento para aplicações de renda fixa referenciadas no DI, com a Selic 
em patamar alto, mas esse cenário pode começar a ser alterado nos próximos meses. Apesar de 
Estados Unidos e Europa ainda darem sinais de aumentos na taxa básica de juros, no Brasil, o 
presidente Lula está se mostrando preocupado com os próximos movimentos da taxa Selic. Há a 
preocupação com o lado real da economia e há que se pesar diferenças em nosso país com relação 
aos países avançados. O ministro da fazenda, Haddad, e o Presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, mostraram alinhamento após a divulgação da ata do Copom, no sentido de que, 
apesar da quarta manutenção seguida da taxa de juros e da expectativa de manutenção da taxa 
por mais tempo, o Banco Central coloca no texto da ata que mudanças no parâmetro fiscal podem 
mudar o movimento da taxa básica de juros. A inflação de janeiro veio abaixo da expectativa, mas 
a discussão sobre a possibilidade de alterar a meta da taxa de juros restringiu seu efeito. Mas, 
recentemente, essa pauta de alteração de meta foi tirada de pauta. Notícias positivas para arrefecer 
a taxa de juros são os pacotes fiscais anunciados por Haddad com previsão para março-maio e o 
mandato de Arthur Lira, favorável à reforma tributária. Janeiro foi um mês positivo na renda fixa, 
variável e exterior. Ainda não acreditamos ser interessante novos investimentos em renda variável 
e exterior, sendo importante aguardar uma resposta mais definida para os preços frente ao aumento 
de juros. Crédito privado também se torna uma aplicação não recomendada no momento levando-
se em conta o fato de as taxas de juros estarem muito altas o que, apesar de trazer prêmios altos, 
aumenta a inadimplência das empresas privadas. Além disso, com o fato da empresa Americanas, 
muitas empresas estão reanalisando as demonstrações contábeis e alguns balanços que estão 
sendo apresentados por grandes empresas estão apresentando baixos crescimentos de lucro. As 
contribuições previdenciárias mensais serão avaliadas alocações em fundos DI e inflação, cujos 
indicadores estão performando bem, constantes do art. 7° I B, e será avaliada desconcentração do 
fundo Santander DI TP Premium para outras instituições. Foi decidido que manteremos aportes 
nos atuais fundos com exposição parcial em crédito privado e que serão monitorados fundos que 
não estão performando bem além de não seguirem o benchmark (caso aplicado). Ato contínuo, 
foram relatadas as situações atuais de dois dos fundos estressados, Roma e Trendbank, que tive-
ram assembleias no mês de fevereiro. Na assembleia do fundo Roma foi aprovada por maioria a 
liquidação do fundo e estamos no aguardo da ata de assembleia. Na assembleia do fundo Trend-
bank houve esclarecimentos para embasar voto a respeito de possível aprovação de potencial in-
vestidora. Estamos no aguardo da ata de assembleia. Dando continuidade, o Sr. Antônio Carlos 
Schiavon abriu para deliberação sobre o calendário de reuniões ordinárias no exercício de 2023, 
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sendo aprovadas por unanimidade, tendo início sempre às 11h00 e nas datas de 27/01, 24/02, 
28/03, 26/04, 26/05, 28/06, 26/07, 29/08, 27/09, 27/10, 28/11 e 21/12. Por fim, os membros apro-
varam os resgates para pagamento de benefícios e as aplicações realizadas referentes ao mês de 
janeiro de 2023. 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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