
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IBPREV

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (30/04/2020), às 12:00 horas, na Sede do

IBPREV e remotamente pelo aplicativo Whatsapp, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos,

constituído conforme Portaria IBPREV 004/2019, publicada no DOM de 29/01/2019, e convidado(s) abaixo

firmado(s),  para  tratar  da  seguinte  pauta:  Avaliação  do  mercado  e  dos  investimentos,  carteira  de

investimentos do IBPREV; outros.  Aberta a reunião foram analisados a posição dos ativos do IBPREV,

considerando o resultado do mês de MARÇO/2020; análise do Relatório Focus/Bacen, fluxo de caixa e

demais  informativos  em  anexo.  Considerando  a  crise  pandêmica  enfrentada  pelos  mercados  globais,

concomitantemente a crise política nacional, o Comitê mantêm a estratégia conservadora, tentando diminuir

as perdas acumuladas, realizando as aplicações em fundos de investimento de Renda Fixa: CAIXA FIC

BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ: 23.215.097/0001-55 e CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ:

10.740.670/0001-06,  e  ou,  outro  aderente  a  Política  de  Investimentos  e  similares  aos  apresentados

anteriormente; ainda caso seja necessário, a aplicação ao fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

CNPJ: 13.077.415/0001-05 na oportunidade de recebimento de valores repassados pelo Tribunal de Justiça

ou outro que viera a receber, bem como, resgate para o pagamento de despesas ordinárias e ou benefícios

previdenciários,  desde  que  aderentes  a  estratégia  de  investimentos;  quanto  aos  ativos  em carteira  a

manutenção dos mesmos, pois não verifica-se oportunidade para a venda ou realocação dos mesmos.

Verificamos  ainda,  e  mantemos  no  radar,  a  realocação  para  encurtar  a  carteira  de  Renda  Fixa,  se

necessário.  Quanto  a  mudança  do  Diretor-Presidente  deste  Instituto,  fica  determinado  que  ocupará  a

atribuição de Proponente da Operação, o membro deste Comitê Fabrícia Regina Imhof Lapolli. Ato contínuo,

este  comitê  verificou  o  Relatório  de  Resultado  da  Política  de  Investimentos  do  período  de  Janeiro  a

Março/2020 acumulados por força das alterações nas rotinas de trabalho consequentes da pandemia do

Covid-19, aprovando o referido relatório. Por fim, o Comitê continua realizando estudo da carteira para

verificar os enquadramentos de fundos, à Resolução Bacen nº 4695, de 27/11/2018 e alterações; além da

análise dos Fundos credenciados para normal renovação. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a

reunião.
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