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MARINA ZANCANARO BOROWSKI MEMBRO X

TIAGO MACHADO MEMBRO X
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Item 0í
Pauta:

Reunião para análise dos investimentos referentes ao mês dê Junho de 2020, alem de
possíveis realocaçôes analisadas pelo Assessor Financeiro Eduardo Pereira Pinto.

Pelo assessor financeiro, quanto a possível realocação, pontua que, há mais de um mês
houve uma nova redução na taxa Selic, conforme esperado pelo mercado. Assim, as
aplicações do lppasso em CDI e IRFM terão juros reais em 2020.
Considerando esse cenário, para captar rnais valor neste mercado, sugeriu uma nova
realoção agora em um fundo de renda fixa que tem mais liberdade dentro do mercado, da
seguinte forma:

Resoate total: BB Previdenciário IRF-M1 (Aproximadamente R$ 38 milhões)
Resqate total: BB Previdenciário lDkA (Aproximadamente R$ 30 milhões)

Aplicação de ambos reçursos resgatados no BB Previdenciário RF Retorno Total.

Com relação aos Títulos Públicos que venc€rão em 15 de agosto de 2A20 na CEF, o
assessor, sugere que o valor total seja aplicado no Fundo Caixa Gestâo Estratégica.

Com relaçâo ao Títulos Públicos que vencem no BB em 2020, o valor será aplicado no^ f,,
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Ainda, o assêssor financeiro fez algumas considerações sobre o Fundo Austro
lnstitucional PIPE Bancos - Fundo de investimento em cotas de fundos de investimentos
em ações: considerando todas as mudanças que ocoÍTeram na gestão do fundo e
aplicação de valores sem Íiberalidade, que acanetaram p§uízo financeiro ao lppasso,
considera a possibilidade de ingresso judicial para reparação do prejuízo financeiro, bem
como entende importante informar formalmente SPrev e CVM, para fins de registro,
denúncia e apuraçáo dos fatos.

Em Maio de2O2A, os investimentos do lppasso somaram R$534.500.333,05.

A performance dos investimentos no mês de Junho de 202Q, foi de R$541.393.998,56.

Ficou acordado entre os membros do Comitê e o assessor financeiro quê na próxima
reuniáo serão analisados possíveis fundos multimercado para realoção de valores.

Nada mais a constar, sêgue a presente ata assinada por todos os presentes.

Assinaturas:
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