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Ata da 10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Paraopeba - IPREV-PBA, para apresentação da política de 
Investimentos, exercício 2021, realizada no dia 21 de outubro de 2020, às 9:00 horas, na sede do 
Instituto, situado à Rua Paula Freitas, nº 11 O, Centro, Paraopeba, onde estiveram presentes os 
Diretores: Sra. Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo - Diretora Presidente, o Sr. Carlos Renato 
Simões Avelar- Diretor de Seguridade, Sra. Bruna Greice da Silva Assing - Diretora Financeira; 
os Conselheiros Fiscais: Sra. Marlucia Rodrigues Teixeira, Sra. Claudia Regina Pinto e Sr. 
Ailton Alves da Rocha; e os membros do Comitê de Investimentos, Sra. Rosângela Ferreira da 
Costa - Presidente, Sr. Jean Marcell de Freitas Santos - Secretário e o Sr. José Márcio Pires de 
Sousa - Membro, acusamos também a participação dos Srs. Gabriel Augusto de Carvalho e Victor 
Pimenta Ferreira Siqueira Gomes, Economistas da Mensurar - Serviços de Consultoria 
Econômica Ltda. Informamos que a Presidente do Conselho Fiscal - Raquel Duarte Nunes, se 
encontra ausente, porque está em quarentena com suspeita de COVID-19. Aberta a reunião, a 
presidente do COMINV juntamente com a Presidente do Instituto deram as boas vindas aos 
participantes e passaram a palavra para o representante da empresa de consultoria Mensurar, Sr. 
Gabriel, que deu iniciou a apresentação, explicando que contrariando as principais projeções 
realizadas no início do ano, as quais apresentavam um crescimento esperado de cerca de 3% para a 
economia global em 2020, a conjuntura atual é de recessão e de incertezas, sendo a pandemia do 
COVID-19,o principal fator responsável ela mudança ocorrida no cenário. Com o avanço da 
pandemia e a maior compreensão de seus impactos para a economia , as expectativas foram 
revistas várias vezes no decorrer do ano, na versão de junho de 2020 do relatório Word Economic 

Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI) foi projetada uma queda de 4,9% para o PIB 
global em 2020. Para 2021, o referido relatório apresentou uma projeção de recuperação 
econômica, sendo esperado um crescimento de 5,4% para a economia global. Nesse cenário, o 
PIB global deve voltar aos níveis de 2019 ao final de 2021. Tal como ocorreu no cenário 
internacional, a conjuntura atual da economia brasileira difere-se de maneira significativa do 
cenário esperado no início do ano, sendo novamente a pandemia do COVID-19 o principal fator 
que modificou as expectativas. Além da pandemia, o contexto político brasileiro também trouxe 
incertezas para os mercados, dada a paralisação na tramitação de reformas importantes para o país 
e a sinalização de que o governo pode adotar medidas com impacto negativo nas contas públicas 
no longo prazo. Diante da elevação do número de casos de infectados pelo COVID-19 a principal 
medida adotada pelo governo para conter o avanço do vírus foi o isolamento social, com a adoção 
de restrições que impactaram diversos setores da economia. Tal fato refletiu-se nos índices de 
atividade econômica, sendo o PIB um dos principais indicadores a captar esse efeito. A gestão dos 
recursos do Instituto é baseada nos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, 
adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Portanto, na tomada de decisão da 
alocação de recursos do Instituto deverá ser observada a estratégia de alocação definida nesta 
Política de Investimento, além de serem observadas as vedações e limites estabelecidos na '\1 
Resolução CMN 3.922/201 O e suas alterações. Para proteger o RPPS de situações de conflitos de 
interesse, ficará vedada por essa Política de Investimentos a alocação simultânea de recursos 

�financeiros em Fundos de Investimento Imobiliário - Fll e Fundos de Investimento de Direito li 
Creditório - FIDC de uma mesma Instituição Financeira, Gestora ou Administradora de recursos D.:,.�
ou qualquer outra empresa q�e componha o mesmo grupo fin�nceiro. Para o ano de 2021 o �
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PARAOPEBA - IPREV-PBA irá adotar a taxa de 5,87% ao ano, acrescida da inflação 
acumulada no período, mensurada pelo IPCA. Considerando que a expectativa do mercado para o 
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