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1 – Posição dos Investimentos;
2 – Alocação dos recursos previdenciários;
3 – Outros assuntos.

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de março de
2021 passando para a pauta do dia:
1 – Posição dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de fevereiro
2021, renderam negativo, -0,52%. Um total acumulado no ano de -0,48%.
2 – Alocação dos recursos previdenciários: Após a análise do cenário econômico e
conforme orientação do consultor de investimento da Crédito e Mercado, Alexandre
Carvalho, a presidente do comin sugeriu a aplicação do aporte referente ao mês de
fevereiro no fundo de segmento de gestão duration, denominado Itau Institucional
Alocação Dinâmica FIC Renda fixa, por também ter apresentado rendimento positivo.
E realocar do ima-b 5+ o valor total no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC
Renda fixa, com o objetivo encurtar a carteira devido ao cenário econômico atual. Os
membros do comin sugerem a alteração na Política de Investimento, artigo 7º Inciso I
alínea b de 80% para 100%, tendo em vista cenário atual e orientação da consultoria,
para possibilidade de novos aportes neste artigo. Será solicitado análise de fundos de
renda variável para possível alocação de valores nos próximos aportes.
3 – Outros assuntos: Os membros do comin sugerem a alteração no Regimento
Interno, a ser discutida na próxima reunião. A palavra foi deixada em aberto pela
Presidência e, não havendo manifestações, a reunião foi encerrada. Nada mais
havendo a constar, eu Marilda Mieko Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi
lida, aprovada e assinada.
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