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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 90, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP 

Às nove horas do dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, na sede do IPASP, reuniu-se o 
Comitê de Investimentos, com a presença do Senhor Antônio Carlos Schiavon, Presidente do Ins-
tituto, da Senhora Márcia Adriana Rodrigues, assessora de gabinete, da Senhora Marina Segura 
Zavatti, Gestora dos Recursos Financeiros do Regime Próprio de Previdência Social, do Senhor 
Marcel Gustavo Zotelli, Conselheiro do Instituto e do Senhor Douglas Sarti Toledo, Conselheiro do 
Instituto. A presente reunião teve a seguinte pauta: continuação de discussão a respeito de 
realocação de aplicações do Instituto em fundos que possuem em suas carteiras debêntures 
de ativo que está sendo reavaliado pelo mercado recentemente, devido à pedido de recupe-
ração judicial. Após início de discussão sobre o assunto em ata anterior, de número 89, o Comitê 
se reuniu e entendeu por bem resgatar a aplicação no fundo BB PREVID PERFIL RF FIC FI 
13.077.418/0001-49 e realocar o valor para um fundo DI de nossa carteira que não tenha exposição 
em crédito privado. Também será analisada a conveniência de aplicação no fundo BB RENDA FIXA 
LP TESOURO SELIC, após devido credenciamento. Ficou decidido que não será resgatado de 
outros fundos. Não será resgatado do fundo BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I 
39.255.695/0001-98, pois se trata de fundo que não estava tendo performance boa há certo tempo, 
mas que está em linha com o benchmark. A exposição em crédito privado se encontra arriscada no 
momento, principalmente devido a notícias recentes em que uma empresa bem avaliada pelas 
agências de rating estava com problemas contábeis. Dessa forma, percebe-se um movimento no 
sentido de serem reavaliadas as demonstrações contábeis de outras empresas. No caso da apli-
cação em questão, há também a preocupação com a aplicação do fundo em debênture de ativo 
com pedido recente de recuperação judicial. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, 
para a qual eu, Marina Segura Zavatti, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 
demais membros. 
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