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Pauta Estabelecida

1 – Performance dos Investimentos;
2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários
3 – Política de Investimentos 2022
4 - Outros assuntos.

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de
novembro de 2021 passando para a pauta do dia:
1 – Performance dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de
outubro de 2021, renderam -0,68%. Um total acumulado no ano de -0,20%. A
meta de rentabilidade até o mês de setembro é de +12,28%.
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, o comitê de
investimento sugere a aplicação do repasse do mês de outubro/21, no fundo
BB Bolsa americana Fi ações, cnpj: 36.178.569/0001-09, no entanto, após
deliberação, a presidente do comin em contato com o consultor, informa que o
consultor ponderou que devido a alta no dólar não seria o momento bom para a
1

referida aplicação. Foi apresentado o fundo BB quantitativo fic ações e os
fundos Itau institucional legend fic rf lp e itau institucional global dinâmico fic rf
lp. Em votação a maioria dos membros do comin sugerem a aplicação do
repasse de outubro/21, dividido em partes iguais entre os fundos Itau
Institucional Legend FIC RF LP e Itau Institucional Global Dinâmico FIC RF LP.
3 – Política de Investimentos 2022: Após análise e deliberação dos membros
do comin, a Política de Investimentos 2022, em anexo, foi aprovada por
unanimidade.
4 – Outros assuntos: A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não
havendo outras 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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