
Ata nº 04/2020 – Comitê de Investimentos 

  

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Poxoréu, realizada aos seis dias do mês de abril de 2020, às 9h. Estavam presentes: o Diretor 

Presidente do Poxoréu-Previ Sr. Agnaldo Francisco da Luz, membros do COMIN, Sr. Agnaldo Francisco da 

Luz, Sr. José Vieira Nunes Neto e Sr. Júlio César Pereira Chagas. A reunião iniciou com o diretor 

apresentando aos membros do Comitê de Investimentos presentes o cenário econômico nacional e mundial. 

O cenário econômico no mês de março foi talvez o mais desafiador para os gestores de recursos em todos os 

tempos. A Covid-19, que inicialmente foi identificado na China, ao final de 2019, tomou proporções 

inimagináveis, espalhando-se por diversos países, passando a ser classificado com uma pandemia, em março 

de 2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As notícias relativas à propagação do vírus em outros 

países, a elevação no número de óbitos, o isolamento social como medida de contenção do ritmo da 

pandemia e o consequente  impacto de todos esses fatores na situação financeira dos indivíduos e empresas 

tem trazido grande insegurança no mercado financeiro, principalmente quanto ao prazo de recuperação da 

economia em escala mundial e, também, a nível Brasil. Nesse cenário, os indicadores e as rentabilidades 

oscilaram negativamente, mas que se deve manter a calma e permanecer na estratégia de investimentos 

traçada pela Política de Investimentos do instituto. Com objetivo de reajustar a carteira de investimentos, 

como estratégia de investimento e atingimento da meta atuarial, decidiu autorizar a realocação de R$ 

56.474,64 (saldo total) do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TÍT PÚBLICOS, CNPJ 

do Fundo 10.986.880/0001-70 e de R$ 1.098.795,76 (saldo total) do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL 

FIC FI RENDA FIXA IMA-B, CNPJ do Fundo 08.702.798/0001-25 para o fundo BRADESCO FI RF IDKA 

PRE 2, CNPJ do Fundo 24.022.566/0001-82. E, não havendo nada mais a ser tratado, o Diretor Presidente 

encerrou a reunião e solicitou a mim, o Sr. Júlio César Pereira Chagas, para lavrar a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 

Agnaldo Francisco da Luz: _______________________________ 

José Vieira Nunes Neto: _______________________________ 

Júlio César Pereira Chagas: ______________________________ 

 

Performance Absoluta 

 Jan-2020 Fev-2020 Mar-2020    

Carteira 0,42% 0,51% -7,56%    

Retorno Financeiro 48.697,88 64.814,49 -305.613,71    

Meta Atuarial 0,70% 0,74% 0,56%    
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