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EDUARDO ANDRÉ LUCIETTü PRESIüENTE X

MARINA ZANCANARO BOROWSKI MEITfiBRO X

TIAGO MACHADO MHMBRO X

TIAGO MIGUEL STIEVEN MEMBRO X

MARCELO MULLER CARNEIRO MEh,IBRO X

wo
cr{fi
t

z,0
(,,

Itom 0{
Pauta:

Reunião para análise dos investimentos referentes aos mesês de Janeiro e Fenereiro de
2O2A, aÉm de possíveis realoca@s analiEadas pelo Assegsor Finanoeiro Eduardo
Pereira Pinto.

Em Janeiro de 2020, o saldo Íinanceiro foide R$ 537.988.í15,76
Já em Fevêreiro, o saldo foi de R$ 538.408.357,30
Em amboe os môses, os invêstimentos não foram suficientes para atingir a meta atuarial.

O surto viral quê sê alastnou pelo mundo, ocasionando uma pandemia, gêrou
conseguências significativae na atividade econômica mundial. Msando minimizar o
prejuízo do ponto de vista eoonômico e a proteção da carteira de investimentos do
lppasso, optou-se por realocarvalores dentro da rcnda fixa.

No BANCO DO BRASIL:
Reeo4p§e R$ 80 milhües do BBAloca€oAtiYa,par.a:

- ÂplicêÇão de RS 30 milhÕee no BB Previdenciário IDItA;

- Aplicação de RS50 milhües no BB IRF*M I
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No BANRISUL:
Resoatq do valortotaldo BanrisulFoco IRF-M pare:

-Aplicaçâo do valor no Banrisul Foco IRF-M í.

A aprovação das realocaçôes foi UttÂttttUg por parte dos membros do Comitê de
lnvestimentos.

Pelo membro do comitê, Marcelo Cameiro, foisugerido atenção a possíveis investimentos
em novos mercados & renda variável. Havendo janela de oportunidade, sryêre
realizaçâo de rcunião extraodinária para deliberaçâo.

lúBm 02
Assuntos Geraig

Pelo Prcsldente do Comitê. Sr. Eduardo Lucietto. foisolicitadQ,aq§.demais membros_4g
Conlitê. autorizacão oara movim?ntacão e reaolicacâo em renda fiXa de v?lorcs que

Êntram na corrta flo.looreso (rTsnsalmeÍrte),frutqs de confibuic4o mtonal q funcioÊlü
lgndim.entoe e iuros de investimêntos. Pelos mêqbroE do CJmitâ. foi autorizedo.

Ainda. restgu deünido que. caso haia necessidade de realocacão oq aolicacão em rcnda
variável. será nêsêsÊáÍia res|Itiâo, erffaoÍdináfla dg Comitê oara deliberacão ou oafecêr
do.Asseeeor FinenFiro. Eduardo Pereira Pin&1. No üttimo çaso. cóoia do_oarecer deverá
ser enviada oor email a todos osJnemb,ros do Comitê.

O pagamento das contribuições paúonal e funcional estão em dia.

O CRP foi nanorado até o dia2l de setembro de2020.

lmportante regsaltar quê a presente reuniáo analba os meses de Janeiro e Fevereiro de
2O2A, tendo em vista o impedimento de reuniões e aglomeraçâo de pêssoa§, ocasionado
em razão da pandemia e Decreto Municipalgue determina taldistanciamento social.

Nada maie a constar, sêgue a presente ata assinada portodos os presentes.

Assinaturas:

%*.üo á
',

ÍÍÀ
é( . / &?-I-e*"-.p-..-L7r.-

Ç
#
ffi
fl.u,

Rua Paissandu, LLL I Centro I Passo Fundo I

54 3315 14m I

ippasso@ ippãsso.com. br
uvtâ/w. i p passo.co m, br

M twq

l ; ,l-"

l B...ii

1.
i ell*,{i,#


