
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IBPREV

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (22/01/2021), às 13:30 horas,

na Sede do IBPREV, 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

dezembro e ao consolidado do exercício 2020; análise do Relatório Focus/Bacen, fluxo de caixa e demais

informativos  em  anexo;  análise  e  renovação  dos  credenciamentos  das  instituições  administradoras  e

distribuidores de fundos; análise e renovação dos credenciamentos dos fundos em carteira. 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 ativa, 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. Ato contínuo,

este comitê verificou o Relatório de Resultado da Política de Investimentos da competência Dezembro/2020,

aprovando o referido relatório. Logo após, passamos a discussão das estratégias adotadas para a proteção

e busca de uma rentabilidade necessária ao atingimento da meta atuarial  no exercício de 2021, sendo

verificado  a  apresentação  dos  especialistas  do  Banco  do  Brasil  realizados  por  videoconferência  com

membros deste comitê, onde em resumo adotaremos uma postura defensiva com alocação de recursos em

fundos de renda variável de investimentos no exterior, visando além da rentabilidade da bolsa a variação

cambial; quanto a renda fixa a necessidade de realocação dos fundos de índice para fundos de renda fixa

ativos, buscando otimizar prêmios do título público que lastreiam estes fundos, assim OPTAMOS quanto

aos ativos em carteira e solicitamos a realocação na seguinte instrução: RESGATE total nos fundos: CNPJ:

07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi, CNPJ: 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev

Rf Idka2 Tp Fi e CNPJ: 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi)  e APLICAÇÃO na

proporção nos novos fundos de investimentos ora credenciados: R$1.000.000,00 CNPJ: 28.578.897/0001-

54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE, R$ 1.000.000,00 CNPJ: 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb

Ações ESG Fia – BDR e o saldo no fundo CNPJ: 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação

Ativa, quanto aos demais pela manutenção dos mesmos, pois não verifica-se oportunidade para a venda ou

realocação dos mesmos. Por fim, de comum acordo após a análise dos fundos credenciados, optamos pela

renovação  dos  credenciamentos  dos  fundos  e  instituições  financeiras  conforme  documentos

disponibilizados, com exceção ao fundo de investimento Oceana Valor Fia – CNPJ: 10.309.539/0001-80 –

o qual está desenquadrado as normas vigentes aos investidores institucionais modalidade RPPS, sendo

autorizado o resgate total dos valores nele aplicados. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a

reunião. 

Antonio Carlos Cerchiari Jr
Membro

Ernani Bolognini
Membro

Fabrícia Regina Imhof Lapolli
Membro
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