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GOMITÊ DE INVESTIMENTOS
LEI 5018 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013.

O Diretor Financeiro iniciou a reunião dando às boas-vindas aos presentes. Em seguida, passou
a Íazer a leitura e análise do Relatório de lnvestimentos referente ao mês de junho de 2021. A
Certificado de Regularidade Previdenciária do IPPASSO encontra-se regular com data de
vigência até 19 de setembro de 2021. Passou-se à análise dos investimentos referente ao mês
de junho de 2021, informando-se a composição das aplicações financeiras do IPPASSO:
Banrisul (12Yo) - R$ 68.552.012,51 (sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil,
doze reais e cinquenta e um centavos); Banco do Brasil (27o/o) - R$ 157.726.520,89 (cento e
cinquenta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e nove
centavos); Caixa Econômica Federal (43o/o) - R$ 253.780.061,50 (duzentos e cinquenta e três
milhões, setecentos e oitenta mil, sessenta e um reais e cinquenta centavos); Votorantin (1%)
R$ 8.239.064,91 (oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e
um centavos); Austro (0,49%) R$ 2.883.818,30 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil,
oitocentos e dezoito reais e trinta centavos); e Títulos Públicos administrados pela Caixa
Econômica Federal (160/0) R$ 93.879.639,77 (noventa e três milhões, oitocentos e setenta e nove
mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), totalizando em aplicaçóes
R$ 584.981.063,23 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil,
sessenta e três reais e vinte e três centavos), existindo disponibilidade financeira em conta
corrente no valor de R$ 80.054,65 (oitenta mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos), totalizando um saldo financeiro de R$ 585.061.117,88 (quinhentos e oitenta e cinco
milhões, sessenta e um mil, cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos). Na sequência,
ficou ajustado, com base no parecer financeiro da Referência Gestão e Risco, de que
poderíamos, futuramente, em um primeiro momento, aumentar entre 2 a 3,5o/o a compra de
títulos públicos, a qual poderia ocorrer de forma escalonada com parâmetros mínimos de IPCA
mais 4%. Nada mais havendo a constar, eu Tiago Miguel Stieven, membro deste Comitê de
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