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Aos dêzessete dias do mês de dezembro de dois mil e
dezenove, às dez horas, reuniram-se na sala de rêuniÕes do

lppasso, os membros eleitos e os nomeados pelo Prefeito

Municipal, através da Portaria n.o 25212019 do Consêlho
Dêliberativo, presentes também, a Presidente, o Diretor Financeiro

e a Diretora Administrativa do lppasso. O Diretor Financeiro
procedeu a explanação da Gêstão Econômica e Financeira do mês

de novembro de 2019, juntamente com a avaliação da Gestão,
Econômica e Financeira. lnformou-se também a composição das
aplicações financeiras do IPPASSO: Banrisul (14%) - R$

72.909.634,02; Banco do Brasil (25%) - R$ 132.006.977 ,82, Caixa
Econômica Federal (32olo) - R$ 166.023.847,73 Votorantin (2%) R$
10.277.304,59 ; Austro (2%) R$ 9.094.552,14 ê Títulos Públicos
Administrados Pela Caixa Econômica Federal (26Vo) R$
1U.710.256,60, totalizando em aplicações R$ 525.020.263,94
existindo ainda disponibilidade financeira de R$2.308,96 em conta
corrente, totalizando um saldo Íinanceiro de R$ 525.022.572,90. Foi
explanado pêlo diretor financeiro sobre o cenário econômico do
país, que retrata o motívo da queda nos fundos de investimento no
mês de novembro de 2019, êm quê o IPPASSO tem seus valores
alocâdos.

Quanto ao cenário macroeconômico, pelo Diretor Financeiro, foi
repassado aos membros do Conselho, as informações prestadas
pelo assessor financeiro, Eduardo Pereira Pinto na reunião do
Comitê de lnvestimentos, que destacou: Com relação à análise dos
investimentos do mês de novembro de 2019, a volatilidadê do
mercado se apresentou tanto na renda variável quanto na renda
fixa. Na rênda fixa, houve rêntabilidade negativa na maioria dos 

,

,11,o w )\tlY_n



lPPnsso)
d6cávnqdl\^,k!Fi3

casos, que se deu por 3 fatores, sendo 2 fatores internos- No
primeiro, o Bolsonaro "recalibrou" o cronograma para a reforma

administrativa e tributária. No final de outubro de 2019, o Ministro da

Economia apresentou as propostas para essas reformas. A ideia

ere que em Janeiro e Fevereiro de 2020 ambas propostas

estivessem tramitando. Porém, no início de Novembro, o Presidente
decidiu que a Reforma Administrativa demorará mais têmpo para

tramitar, fazendo com que o mercado revisse as expectativas. O

segundo fator interno foi a pressão sobre os preços, vindo da alta
do dólar e da alta no preço da carne, que pode interromper o ciclo
de corte da taxa Selic. O fato externo foi a guerra comercial entre
China e Estados Unidos.

Foi apresentada, pelo Diretor Financeiro, a Política Anual de
lnvestimentos para 2020, momento em que houve explanação da
análise do mercado político (reformas e privatizações) e financeiro
para o período, avaliando cenário otimista e pessimista.

Considerando as expectativas do mercado, o objetivo é que a

carteira de investimentos do lppasso seja exposta mais em renda
variável.

Passou-se a análise do enquadramento da Política de
lnvestimentos, conforme Resolução do CMN 4695-2018. A partir de
2020, abre-se a possibilidade para investimentos no exterior, com
uma exposição máxima de 10% da carteira de investimentos.

Foi explicado que existem limites mínimos e máximos de aplicação
em cada modalidade, conforme determina a resolução. As maiores
alteraçÕes da Política de lnvestimentos dê 2019 paê a de 2020,
são voltadas para maior exposição em renda variável.

A metodologia da gestão de alocação dos recursos nos segmêntos
identificados na Política de lnvestimentos, foi feita com base na
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expectativa de retorno de cada sêgmento de ativos para os

próximos 12 meses, em cenários altêrnativos, e na sua capacidade

de alcançar os objetivos atuarias no médio e longo prazo.

A métrica utilizâda para gerenciamento de riscos da carteira de

investimentos, será o VAR (Valor em Risco), objetivando estimar a

perda potencial máxima, dentro de um horizonte temporal, que a
carteira de investimentos do lppasso pode vir a soÍrer dentro de um

determinado intervalo de confiança. A medição de controle do VAR

será feita pelas instiiuições financeiras responsáveis pela gestão de

recursos do lppasso ou consultorias especializadas.

Quanto a precificação, a metodologia utilizada será a Marcação a

Mercado.

A metodologia de análise, controle e monitoramento de riscos é
feita sempre antes da primeira aplicação em títulos e valores
imobiliários, elaborada por "Relatório de Análise".

Em caso de excessiva exposição a riscos ou potenciais perdâs de
recursos por motivos macroeconômicos ou especÍÍicos, o plano de
contingência a ser adotado é uma rêunião extraordinárla do Comitê
de lnvestimentos para análise do quadro e deÍinição de estratégias.

Após conclusão da explanação, foi passada a palavra aos membros
do Conselho para análise da Política de lnvestamentos 2020, sendo
aprovada na íntegra por todos os Conselheiros.

Ficou deÍinido nesta reunião que, no ano de 2020, haverá encontros
trimestrais entre os Conselhos Fiscal e Deliberativo, Comitê de
lnvestimentos e Consultor Financeiro. As datas definidas para

esses encontros no calendário de 2O2O são: 26.03, 25.06, 24.09 e
17.12, todas às 14hs.
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Nada mais a constar, encerra-se a pÍesente ata, que vai assinada
por todos os presentes. Eduardo André Lucietto, Marina Zancanaro
Borowski, Cleonice Marta Piccini, Marli Salete Nadal da Silva,
Jaqueline Corazza, João Octávio Ferron, Fátima Rita da Silva e
Ruberson Stiven.
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