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EDUARDO ANDRÉ LUCIETTO PRESIDENTE x
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EDUARDO PEREIRA PINTO
CONSULTOR
FINANCEIRO
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PAUTA

Item 0í
Política de lnvestimentos
Pelo consultor financeiro foi explanado sobre o VAR (indicador utilizado pelo lppasso na
Política de lnvestimentos para risco da carteira de investimentos). Denominado 'Valor em
risco", é a perda máxima que a carteira pode sofrer em condições normais de mercado.
A vinculação do VAR é diretamente ligada aos ativos e não aos prestadores de serviço.
Com relação a análíse da Política de lnvestimentos para 2020, o foco da mesma por parte
do Comitê é a alocaçáo do limite de porcentagem de aplicação em cada segmento. 

.

Foi apresentada a proposta da Política de lnvestimentos que guiará todo o processo de
investimentos do lppasso para o período. O art. 4 da Resolução 3922, deiermina que
existam 7 pontos a serem seguidos. Sâo eles: 1. Modelo de geitão (no caso do lppasso,
o modelo é definido pela autarquia * gestão própria de iecursos); Z. Estratêôia oe
Alocação (quanto é investido em renda fixa e renda variável); 

-3. 
Parâmetros de

rentabilidade (o que será perseguido ao tongo do ano. Meta atuarial); 4. Limites de
exposição (o que a Resolução determina como limite será utilizado) 5.-Metodologia de
Avaliação de Risco (VAR - Valor em risco. Metodologia mais utifizáda no mercaão). E
elaborado relatório prévio de análise de cada investimento e, quando necessário, um
relatório de acompanhamento; 6. Metodologia e plano de contingência (reunião
extraordinária do Comitê); 7. Metodologia de análise e avaliação àe rentabilidade
(relatórios periódicos trimestrais elaborados e apresentados pelo consultor financeiro aos
memb,ros dos Conselhos e Comitê de lnvestimentos, expondo a rentabilidade e índices
de performance).
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Item 03
Assuntpq §prqi.§
A nova Çomposição do Comitê de lnvestimentos foiinformada sobre a situação oconida
Çom o FIP Caixa lncorporação lmobiliária que, a partir de setembro de 2019, teve a
reavaliação dos seus ativos a contar de março de 2018, porém o procêsso de
reprecificaçâo não seguiu às normas da CVM. 0 lppasso adotou as medidas cabíveis
junto a CVM e a CÉF (administradora) e, neste momento, aguarda posicionamento.

Ficou definido nesta reuniâo que, no ano de 2020, haverá encontros trimestrais entre os
Conselhos Fiscal e Deliberativo, Comitê de lnvestimentos e Consultor Financeiro. As
datas definidas para esse fim no calendário 2020 sâo: 26.03, 25.06, 24.09 e 17.12, todas
às 14hs.
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