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104ª REUNIÃO ORDINÁRIA – COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN 

 

Colegiado  Comitê de Investimentos - COMIN 

Número da reunião 104 

Tipo de Reunião Ordinária 

Data 14 de junho de 2021 

Horário 08h30min 

Local Auditório do IPPASA 

Presidência Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva 

Membros Presentes 

Aline Cristina Toso 

Juliano Andre Domingos 

Lucia Helena Gomes Golon 

Marilda Mieko Futata 

Pauta Estabelecida 1 – Performance dos Investimentos; 

2 – Cenário econômico; 

3 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários;  

4 - Outros assuntos. 

 

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de junho 

de 2021 passando para a pauta do dia: 

 

1 – Performance dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de 

maio de 2021, renderam positivo, +0,52%. Um total acumulado no ano de 

+1,29%. 

 

2 – Cenário econômico: A presidente do COMIN fez uso da palavra, 

convidando o consultor Alexandre Carvalho, da Crédito & Mercado, para expor 

quanto a carteira do IPPASA e cenário econômico atual. O consultor iniciou sua 

exposição explanando sobre o cenário econômico mundial, onde destacou a 

necessidade da continuidade da diversificação da carteira, gradativamente em 

renda variável para uma melhor rentabilidade em busca do alcance da meta 
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atuarial. Havendo mudanças no cenário macro econômico o comitê agendará 

reunião extraordinária para decidirmos quanto a realocação dos fundos de 

investimento. 

 

3 – 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 

investimento sugere a aplicação do repasse do mês de maio/21, no fundo 

Caixa Small Caps Ativo Fi Ações. 

 

4 – Outros assuntos: 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. 

 

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 – Diretora-

Presidente – IPPASA 
 

Alexandre Carvalho – Consultor da Crédito e 

Mercado 
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