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Pauta Estabelecida

1 – Performance dos Investimentos;
2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários;
3 – Alteração do Regimento Interno
4 - Credenciamento
5 – Outros assuntos.

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de maio
de 2021 passando para a pauta do dia:
1 – Performance dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de
abril de 2021, renderam positivo, +0,72%. Um total acumulado no ano de
+0,76%.
2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários: Após análise do
cenário

macroeconômico,

das

expectativas

de

mercado

e

conforme

recomendação do consultor de investimento da Crédito e Mercado, quanto ao
aporte desse mês ser alocado em seguimento de ações, o comitê de
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investimento sugere a aplicação do repasse do mês de abril/21, no fundo Caixa
Brasil Ações Livre FIC Ações.
3 – Alteração do Regimento Interno: O comitê de investimento aprovou as
seguintes alterações no Regimento Interno. A alínea “a” do Art. 8º, passa a
vigorar com a seguinte redação: a) As reuniões ordinárias acontecerão
preferencialmente na segunda segunda-feira do mês, às 8h30min. Caso este
dia não seja útil, a reunião prorroga-se ao primeiro dia útil subsequente, com
pauta divulgada pela Diretoria Executiva do IPPASA. E a inclusão da alínea “e”
do Art. 8º. e) As reuniões virtuais poderão ser realizadas excepcionalmente
havendo algum impeditivo justificado para a realização na forma presencial.
Poderá ser admitida a participação virtual de membro impossibilitado de
participar da reunião presencial, devidamente justificado.
As alíneas “a”, “b” e “c”, do Art. 10º, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) As reuniões ordinárias do COMIN do IPPASA, terão início preferencialmente
às 8h30min, da segunda segunda-feira de cada mês, com a presença da
maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros do Comitê. b) Não
estando presente a maioria qualificada, as reuniões do COMIN do IPPASA
terão início pontualmente após o decurso de 15min, com a presença da maioria
absoluta dos membros do Comitê. c) Não estando presente a maioria absoluta,
as reuniões do COMIN do IPPASA terão início pontualmente após o decurso
de 30min, com a presença de qualquer número dos membros do Comitê.
4- Credenciamento: Após análise da documentação e deliberação do comitê
de investimento, ficam credenciados os fundos Caixa Brasil Ações Livre Fic
Ações CNPJ: 30.068.169/0001-44; BB Quantitativo Fic Ações CNPJ:
07.882.792/0001-14. Os membros decidiram solicitar a análise de outros
fundos, inclusive a análise da carteira.
5 – Outros assuntos: A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não
havendo manifestações, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a
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constar, eu Marilda Mieko Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida,
aprovada e assinada.
MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO
NOME

ASSINATURA

Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva Presidente
Lucia Helena Gomes Golon – Vice presidente
Marilda Mieko Futata – Secretária
Aline Cristina Toso
Juliano Andre Domingos
OUTROS PARTICIPANTES
NOME

ASSINATURA

Maria do Carmo Paiano Nihei – DiretoraPresidente – IPPASA
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