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EDUARDO ANDRÉ LUCIETTO PRESIDENTE x
MARINA ZANCANARO BOROWSKI MEMBRO x
TIAGO MACHADO MEMBRO X

TIAGO MIGUEL STIEVEN MEMBRO x
MARCELO MULLER CARNEIRO MEMBRO x
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PAUTA

Item 01

lnvestimentos

Em Dezembro, o lppasso foi comunicado pela CEF da liquidaçâo do fundo Caixa Capital
Protegido Brasi! lbovespa, considerando que os rendimentos estavam aquém da
expectativa do mercado. O mesmo foi, efetivamente, liquidado em 09.01 .2A20, sendo
creditado na conta do lnstituto na CEF o valor de R$4.532.637,62.
Houve a oportunidade de aplicação em um novo fundo, FIC Caixa Brasil Estratégia Livre
Multimercado. O material foi enviado ao Consultor Financeiro, que opinou pelo
investimento do valor total do fundo liquidado, neste novo fundo. A aplicação foi realizada
em 13.01 .2020.
Pelo Diretor Financeiro, foi informado que o fundo FIC Austro lnstitucional PIPE Bancos
passou por mudança de custodiante algumas vezes. Em contato com outros RPPS do RS
que possuem aplicação neste fundo, o tnstituto, assim como vários outros, opinaram pela
liquidação do mesmo em Assembleia Geral de Cotistas realizada em í5 de Janeiro de
2024. O consultor financeiro fará um parecer sobre o fundo da Austro, considerando as
atuais conjunturas na estrutura do mesmo.
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Item 02

Encerramento do ano 2019 -- Relatório de lnvestimentos de De4embro/2019
O Diretor Financeiro passou a analisar as expectativas de mercado do referido
quanto aos indicadores.
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Quanto a rentabilidade, o mês de Dezembro de 2019 foi positivo nos ativos de renda fixa.
O ano encerrou com supêração da meta atuarial, que era 11,73o/o e atingiu 12,73o/o. O
saldo financeiro do ano 2019 foi R$533.947.847,91.
Quanto a série de admissões em 2019, Íoram 99 beneficiários incluídos na folha do
lppasso.

Item 03
Assqntgs Gergis
Os membros do Comitê foram informados que o lppasso foi çertificado no programa do
Pró-gestão, Nível l, em 10 de Dezembro de 2019. O certiÍicado tem validade pelo período
de 3 anos.

Nada mais a constar, segue a presente ata assinada por todos os presentes.

Assinaturas:
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