
Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SoCIAL DoS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

Dispõe sobre a OELIBERACÃO QUANTO A POLíT|CA pE

INVESTIMENTOS PARA O EXERCiCIO DE 2023.

Na data de 21 de novembro de 2022, às nove horas, reuniram-se nas dependências do IPASP, nesta, em
atendimento aos dispositivos normativos e legais, os membros do referido COMITÊ, para a deliberaÉo sobrê o
assunto acima disposto como pauta principal da ordem do dia. lnicialmênte, com a palavra o Presidenle do Comitê de
lnvestimentos, o senhor Antônio Carlos Gonçalves Alves, informa que a consuttoria de investimentos contratada
apresentou a proposta em ícrma de minuta a Política de lnvestimênto para o exercício dê 2023 para âpreciaÇão e
análisê dêsse colegiado. A minuta foi dlsponibil2ada via platâtorma êletrônice e juntamênte com o texto, as propostas

de: (i) aloôação êstratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa
e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos atlvos
garantidores do RPPS, segundo exigêncie dâ Pôrtaria n" 1.467, de 0210612022. Antes da realizaÉo e deliberaÇão
desse colegiado, a Gestora dos Recursos do RPPS, a senhora Marina Sêgura Zavatti, após sua análise previa,

disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observaçÕes
feitas pelo próprio Gestor para também análise prévia. Finalizadâs as declaraçóes do senhor Presidente, foi aberto
tempo parâ cada membro do Comitê apresentar suas dúvidas e esclarecimentos. Fechado o pêríodo dê discussÕes,
íca dêliberado pela:

- Aprovação da Polltica de lnvestimentos para o exercÍcio de 2023, após a exposição dos membros do
colegiado e suas consideraçôes.

A versão aprovada pelo Comitê foi disponibilizada pâra todos os membros do Conselho Deliberativo, possibilitando a
ânálise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimentos 2023. Finalizado todos os conteúdos pautados e
nada mais tendo a tratar, foi declarada e encenada a presente reunião às dez e meia, e eu Marina Segura Zavatti,
lavrei a presente ata, onde lída e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

P, 21 de novembro de 2022

Gestore de RêcuÍsos Finânceiroa Consêl
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Conselheiro do IPASP

Consêlheira do IPASP
Galina Paes Mascarim


