ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO – COMIN. “I – DATA, HORA, LOCAL”: No sétimo dia do mês de
dezembro do ano dois mil e vinte (07/12/2020) 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 tiveram rentabilidade positiva no mês de
novembro/20. Após a análise do cenário econômico e por sugestão do conselheiro
Jose Coelho, os membros do COMIN sugeriram a aplicação do repasse de
novembro/20 no fundo Caixa FI Brasil Ima-B TP e o repasse referente ao décimo
terceiro no fundo BB Previdenciário IDKA2, e o quanto ao aporte do mês de
dezembro/20 acatamos a sugestão do consultor Jose Coelho nos mesmos fundos ou
a aplicação nos fundos Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica e o no fundo BB
Previdenciário RF Alocação Ativa divididos em partes iguais, após análise do cenário
econômico no início do ano. O Banco Santander enviou documentação para
credenciamento. Conforme indicação dos poderes municipais e dos respectivos
conselhos, ficam reconduzidos por mais dois anos os conselheiros Juliano André
Domingos – representante do poder legislativo municipal, Franciele Aparecida
Vasconcelos da Silva – representante do poder executivo municipal, Lucia Helena
Gomes Golon – conselho fiscal do IPPASA, Aline Cristina Toso – representante do
conselho municipal de previdência e Marilda Mieko Futata – representante da
estrutura administrativa 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 18/01/2021, 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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