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167a REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 

Colegiado Conselho Municipal de Previdência - CMP 
Número da reunião 167 
Tipo de Reunião Ordinária 
Data 09 de novembro de 2020 
Horário 08h30min 
Local Auditório do IPPASA 
Data da Convocação 
Eletrônica  

03 de novembro de 2020 

Presidência Valdinei Juliano Pereira 

Conselheiros Presentes 

Aline Cristina Toso 
Bruna Cristina Gotardo 
Juarez Pereira Vieira 
Leandro Gonçalves de Oliveira 
Luiz Carlos Garanhani 

Pauta Estabelecida 1 - Apresentação da Política de Investimentos para o ano de 2021, 
pelo consultor financeiro José Coelho, da Empresa de Assessoria 
Crédito e Mercado; 
2 - Apresentação do Balancete de agosto de 2020; 
3 - Posição do Investimentos; 
4 - Outros assuntos. 

O Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de novembro de 
2020 passando para a pauta do dia: 

1 - Apresentação da Política de Investimentos para o ano de 2021, pelo 
consultor financeiro José Coelho, da Empresa de Assessoria Crédito e Mercado: 
O consultor financeiro iniciou sua explanação, falando sobre o cenário econômico e 
sobre a Política de Investimentos para o ano de 2021, esta, será analisada e depois 
apreciada pelo Conselho Fiscal, havendo aprovação, retornará ao Conselho de 
Previdência para deliberação. Explicou que a taxa de retorno esperada deve ser maior 
que a taxa parâmetro, tendo em vista evitar déficit, e também sugeriu a adesão ao 
Programa Pró Gestão, almejando a condição de investidor qualificado. Expôs que será 
muito difícil bater a meta atuarial no ano de 2020, por ser um ano extremamente 
atípico, por vários fatores, a mencionar a pandemia, mas que de uma maneira geral, o 
IPPASA encontra-se em uma posição razoável pelo histórico anual. 

2 - Balancete do mês de agosto de 2020: o balancete do mês de setembro foi 
apresentado aos conselheiros, após ter sido aprovado pelo Conselho Fiscal, 
resultando em um saldo bancário de R$163,031.736,51, em investimentos. Cada 
conselheiro recebeu uma cópia. 

3 - Posição dos Investimentos: Os membros foram informados que o resultado dos 
investimentos para o mês de outubro foi negativo. Os membros do Comitê de 
Investimentos sugeriram investir o aporte do mês nos Fundos Caixa FI Brasil IDKA 
IPCA 2A e Caixa FI Brasil lMA-135 TP, tendo em vista indicação do consultor 
financeiro, sendo metade do aporte para cada um. Após deliberação, acataram por 
unanimidade a sugestão. 
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4 - Outros assuntos: não houve outro assunto colocado em pauta. 

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo manifestações, a 
reunião foi encerrada às 11h. Nada mais havendo a constar, eu Giuliana Manfrinatto 
Fernandes, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. 
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