ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO –
COMIN. “I – DATA, HORA, LOCAL”: No sexto dia do mês de abril do ano dois mil e
vinte (06/04/2020) às 08:30h, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331. II –
PRESENÇAS COMIN: (04) Juliano Andre Domingos, Lucia Helena Gomes Golon,
Aline Cristina Toso, Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva e Marilda Mieko
Futata. III - ORDEM DO DIA: Assuntos diversos. - IV DELIBERAÇÕES: O
presidente do comin agradeceu a presença de todos e deu por aberta a

reunião. Conforme decreto 200/20, fica justificada a falta da diretorapresidente Maria do Carmo Paiano Nihei. A diretoria executiva do ippasa
informou que no mês de março/2020 os investimentos tiveram rendimento
negativo como já era de se esperar, e que o momento seria de se manter a
calma e aguardar. Após a análise do cenário econômico atual e dos extratos
do mês de março/2020, os membros do comin sugerem a aplicação do
repasse no fundo IRFM1 da Caixa Econômica Federal, tendo em vista ser um
fundo conservador e que apresentou melhor rendimento no mês anterior. Os
membros do comin entenderam que não é o momento para abertura de conta
na cooperativa Sicoob, tendo em vista o cenário econômico, e que será
realizada assim que houver alguma previsão para aplicação nessa
cooperativa, e que toda a comunicação deve ser enviada ao presidente do
instituto e não aos presidentes dos conselhos. V – ENCERRAMENTO: A palavra
foi colocada à disposição, não havendo manifestações o presidente agradeceu a
presença de todos, ficando a próxima reunião agendada para o dia 06/05/2020, às
8:30h. Eu, Marilda Mieko Futata, lavro e assino junto com ao demais membros do
comin e convidados, conforme segue :
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