
Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVDÊNCIA E AS$STÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

Na data de 22 de novembro de 2A22, às nove horas, reuniram-se nas dependências do IPASP, nesta, êm

âtendimento aos dispositivos normativos e legais, os membros do referido CONSELHO, para a deliberaÉo sobre o

assunto acima disposto como pauta principal da ordem do dia. lnicialmente, com a palavra o Presidentê do Conselho

Delibêrativo, o senhor Renato Leitáo Rosini, inÍorma quê após a deliberaÉo do Comitê de Investimentos sobre a

minuta efetiva dâ Política de lnvestimentos para o exercício de 2023, a Gestora dos Rêcuísos, a senhoÉ Marina

SeguÍa Zavatti, disponibilizou antecipadamentê aos membros do Conselho Deliberativo, possibilitando assim sua

análisê pÍévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Na daia de

1111112022, o corpo do Consêlho Deliberativo foi convidado para participar da exposiçâo sobre a minuta da política

de investimenios feita pela consultoriâ, momento êm que foi possÍvêl o esclarecimênto de dúvidas. Foi orientado que

faltãvam dois pontos a serem finalizados, os itens 'Vedaçôes' e 'Credênciamento' que na datâ de hoje se êncontram

finalizados. A elaboraçáo da minuta da Politica de lnvestimentos foi Íeita em conjunto com a consultoria de

investimentos contratada, ondê, através da plataíorma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada

por todos os membros do Comitê, gerando discussÕes, questionamentos e esclarecimentos, onde no Ínal, se chêgou

na Minutâ Final da mesma. O conteúdo da Políticâ de lnvestimentos englobou as atualizaçÕes que Íoram necêssáÍias

devido às mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugêstão de Alocâção Estratêgica, os

pârâmetrcs de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Fechado o período das discussões, fica dêlibetado pela:

- Aprovação da Política dê lnvesiimentos para o exercício de 2023 proposta pelo Comitê dê lnvestimentos,

após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações.

A versão aprovada pelo Comitê foi disponibilizada para todos os mêmbros do Conselho Dêlibêrativo, possibilitando a

análise préviâ a reuniáo de aprovaçâo da PolÍtica de lnvestimentos 2023. A senhora Mãrina Segura Zavatli trá

Íinalizar o trâmite da âprovaÉo da política através envio do Demonstrativo da Política de lnvestimentos (DPIN) à

Secrêiária de Previdência (SPREV) e publicaÇão dos documentos ê atas. Finalizado todos os conteúdos pautados e

nada mãis tendo â tratar, foi declarada encerrada a prêsente reunião às dez horas, e eu Marina Segura Zavatti, na

qualidade de Gestora dos Recursos lavrei a presentê ata, ondê lida ê achada exatâ, vâi assinada pelos membros

presentês.
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