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MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

DATA REUNIÃO 22/06/2022 

HORA INÍCIO 15:00h 

LOCAL Na sede do IPRESP – Reunião virtual  

PAUTA Pandemia, Inflação, Atividade, Juros Futuros, Comodites e Relatório 
Analítico da Carteira de Investimentos – dados econômicos que 
impactaram o resultado do mês de maio/2022, credenciamento de 
nova instituição bancária e realocação de investimentos.  

PARTICIPANTES Denise Heimoski, Rosani Cesário Pereira, Silvana Dallagnol e Pery 
de Oliveira Neto. 

 

DELIBERAÇÕES 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00h, via reunião 
virtual na plataforma zoom, reuniram-se em sessão ordinária, os conselheiros devidamente 
nomeados através do Decreto 389/2022, os presentes a sra. Rosani Cesário Pereira como 
Presidente do IPRESP, a sra. Silvana Dallagnol e a sra. Denise Heimoski, ambas como membros 
do Comitê de Investimentos, além do consultor de investimentos Pery de Oliveira Neto, da 
empresa Mosaico Consultoria. Na apresentação do Consultor, que participou da reunião de forma 
remota, através da plataforma Zoom, ele começa a explanação falando sobre a evolução da 
pandemia no mundo todo, dando ênfase nas questões econômicas em regiões onde seus 
governantes têm tolerância zero com o Vírus. Na china, por exemplo, que impôs lockdown nas 
cidades de Shangai e Shenzen, continua trazendo deterioração as cadeias logísticas do mundo 
todo, favorecendo as altas de principais comodites. Nos gráficos apresentados, as regiões Brasil, 
América do Sul, Europa e EUA, apresentaram leve alta no número de novos casos de Covid, o 
que não tem sido acompanhado pelo número de óbitos, o que por si só já apresenta melhoras 
consistentes em relação a pandemia aqui e no mundo todo. O Brasil já imunizou 78% da 
população, estando acima, por exemplo, da Europa e dos EUA. Segundo o Consultor, o ritmo de 
doses administrados por dia no Brasil está em média de 330 mil, acima, ainda, dos EUA e Europa, 
que estão vacinando 252 mil e 231 mil ao dia, respectivamente. No campo inflacionário, o 
Consultor informou que o IPCA do de maio foi de 0,47% e que nos últimos 12 meses a alta é de 
11,73%, abaixo, portanto do mês de abril, quando apresentou acumulado de 12,13% nos últimos 
12 meses. O item habitação apresentou deflação devido as bandeiras tarifarias, que fez com que 
a conta de luz baixasse nas residências, e indústrias. Todos os outros 8 itens que compõe o IPCA 
tiveram elevações. Já na inflação medida pelo IGP-M, a alta no mês de maio foi de 0,52% e 
acumula alta de 10,72% nos últimos 12 meses. Foi apresentado um slide com vários países 
importantes que também estão passando por período de inflação elevada, como os EUA, que 
nos últimos 12 meses acumula alta de 8,60%. Com relação ao PIB do Brasil, que foi divulgado 
no início de junho, mostra que no primeiro trimestre de 2022 o País cresceu 1%. Ainda falando 
sobre atividade econômica brasileira, os índices de confiança medidos pela FGV apresentaram 
instabilidades, tendo apenas a confiança no setor de construção civil um pouco em declínio. O 
desemprego no Brasil, do trimestre encerrado em abril de 22 ficou em 10,50%, sendo, de acordo 
com o Consultor, dados melhores que o previsto, com criação de emprego e nível bem melhor 
que o visto no trimestre encerrado em março de 2021, quando apresentou taxa de 14,90%. Pelo 
lado negativo, o Consultor relata que no relatório do CAGED a renda média do brasileiro continua 
se deteriorando, com valor de R$ 2.569,00. No início de maio o COPOM elevou a taxa SELIC em 
1%, passando de 11,75% para 12,75% ao ano, mas que no dia 15 deste mês a previsão é de que 
o colegiado eleve novamente a SELIC em 0,50% ao ano. Foram apresentados diversos gráficos 
para ilustrar os preços das principais comodites e ativos financeiros que impactam as carteiras 
de investimentos dos RPPS, como o petróleo, que continua pressionando os combustíveis e 
claro, a inflação. Por fim, o Consultor apresentou o resultado dos principais indicadores 
econômicos no mês de maio (CDI, IBOV, IMA-B...). Diante do exposto, o retorno dos 
investimentos do IPRESP apresentou o seguinte resultado: 
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A meta atuarial no mês de maio foi de 0,89%: 
 

 
 
 
O retorno médio dos fundos de investimentos no segmento de renda fixa foi de + 0,93%, conforme 
ilustra a figura abaixo: 
 

 
 
O Consultor reforçou a sugestão de aplicação em fundos atrelados ao CDI, já que a SELIC deverá 
continuar em alta por um bom tempo. A gestora de Recursos e Presidente do IPRESP, sra. 
Rosani Cesário, apresentou o Parecer Técnico do Comitê de Investimentos referente ao mês de 
maio de 2022, o que foi aprovado por todos. Ainda com a palavra, a sra. Rosani relatou aos 
presentes que a Coop. SICREDI teve seu credenciamento elaborado no Sistema da MOSAICO 
e que a Instituição Financeira está habilitada pela SPREV a receber recursos financeiros dos 
RPPSs. Segundo o Consultor, a instituição cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das 
Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de 
novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I, II, III. Diante do que foi relatado, 
os membros do Comitê de Investimentos decidiram pela aprovação do Credenciamento da I.F 
Coop. SICREDI. A diretora financeira do IPRESP, sra. Denise Heimoski, havia solicitado junto a 
Consultoria análises de dois fundos de investimentos (SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI e SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP) ofertados pela 
Coop. SICREDI. O Consultor disponibilizou aos presentes as análises e explicou em detalhes 
cada fundo de investimento, sendo que ambos são atrelados ao CDI e que contam com 
disponibilidade de resgate em D+0 (no mesmo dia). Os fundos estão enquadrados no art. 7º, III, 
“a” da Res. nº 4.963/2021, e são considerados com perfil bastante conservador, como todo fundo 
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atrelado ao CDI. Inicialmente foi apresentado aos presentes, pela Diretora Financeira e pela 
Presidente do IPRESP, a sugestão de realocação dos Fundos IMAB5 e IRFM1 para o (SICREDI 
LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI e SICREDI TAXA SELIC FIC 
RENDA FIXA LP) respectivamente, respeitando os limites previstos no enquadramento legal. No 
entanto, a sra. Silvana Dallagnol, membro do Comitê de Investimentos, achou prudente limitar, 
por ora, a realocação de recursos para a nova instituição credenciada (SICREDI) a quantia de R$ 
11 milhões. O Comitê de Investimentos decidiu então pela aplicação no fundo SICREDI TAXA 
SELIC FIC RENDA FIXA LP, no valor de R$ 11 milhões, sendo que este valor será resgatado do 
fundo BB PERFIL. Agora, com a aprovação do credenciamento da IF, o próximo passo será o de 
abrir a conta do IPRESP na Coop. SICREDI. Por fim, a sra. Rosani informou que o DAIR referente 
ao mês de maio foi enviado ao CADPREV e que não há itens atrasados no CRP, que vence em 
dezembro de 2022.  Nada mais havendo a tratar deu se por encerrada a reunião. 
 

 
 
 

 
Balneário Piçarras, 22 de junho de 2022. 

 
 
 

Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro 
Membro do Comitê de Investimentos 

Diretora Financeiro e Administrativo do IPRESP 
 
 
 
 

Rosani Cesário Pereira 
Membro do Comitê de Investimentos 

Presidente do IPRESP 
 
 
 
 

Silvana Dallagnol 
Membro Comitê de Investimentos 

Presidente do Conselho Fiscal 
 
 
 
 

Pery de Oliveira Neto 
Consultor de Investimentos – Mosaico Consultoria 

Convidado 


		2022-06-24T16:58:29-0300
	ROSANI CESARIO PEREIRA:57638098900


		2022-06-24T17:10:20-0300
	SILVANA DALLAGNOL:03346047962


		2022-06-28T17:22:53-0300
	DENISE COELHO DE SOUZA HEIMOSKI RIBEIRO:03418354980




