ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO – COMIN. “I – DATA, HORA, LOCAL”: No oitavo dia do mês de
setembro do ano dois mil e vinte (05/10/2020) às 8:30h, 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. Foi informado aos membros
do comin pela diretoria executiva do ippasa que os investimentos do IPPASA tiveram
rentabilidade negativa no mês de setembro/20. Após a análise do cenário econômico e
do histórico de rentabilidade dos fundos de investimento nos meses anteriores, os
membros do comin sugerem a aplicação do recurso repassado, referente ao mês de
setembro/20, no fundo BB Alocação ativa retorno total fic renda fixa previdenciário,
em razão da indicação do consultor Jose Coelho, da Crédito e Mercado e sugestão do
Banco do Brasil, conforme e-mail anexo. Será pedido a análise de fundos de renda
variável para a Crédito e Mercado, para possíveis aporte. Foi informado que o Banco
Santander enviou por email na data de 28/09/2020, documentação para
credenciamento, e o comitê de investimento decidiu por não aceitar a documentação,
em razão da documentação ter sido enviada por email, uma vez que no edital de
credenciamento 01/2019, ítem 1.4, prevê que a documentação deve ser entregue em
envelope lacrado no ippasa. Foi solicitado à Crédito e Mercado, análise dos fundos do
Sicredi os quais concluíram e reiteraram que os fundos em análise não são
recomendados para a carteira do ippasa. 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 09/11/2020, 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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