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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. De imediato, passou a
realizar a leitura do Relatório da Conjuntura Econômica e Financeira (1ulhol2021), o qual também foi
comentada por todos os presentes. Ao final desse Relatório, é recomendado que: a) se proceda ao
resgate de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda
Fixa e alocar no Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos Fl Renda Fixa LP - CNPJ: 05.'164.356/0001-84;
b) se proceda ao resgate de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) do Fundo Caixa Brasil Gestão
Estratégica FIC Renda Fixa e alocar no Fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos; c) se proceda
ao resgate de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) do Fundo Banrisul Foco IRF-M 1 Fl Renda
Fixa e alocar no Fundo Banrisul Absoluto Fl Renda Fixa LP. Todas as recomendações foram
analisadas e acatadas por todos os membros deste Comitê de lnvestimentos. Em seguida, passou a
iazer a leitura e análise do Relatório de lnvestimentos referente ao mês de julho de 2021. Passou-se
à análise dos investimentos referente ao mês de julho de 2021, informando-se a composição das
aplicações financeiras do IPPASSO: Banrisul (11o/o) - R$ 65.449.175,09 (sessenta e cinco milhÕes,
quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e nove centavos); Banco do Brasil
(27o/o) - R$ 157.474.883,29 (cento e cinquenta e sete milhÕes, quatrocentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos); Caixa Econômica Federal (44Yo) -
R$ 255.212.886,83 (duzentos e cin(uenta e cinco milhôes, duzentos e doze mil, oitocentos e oitenta e
seis reais e oitenta e três centavos); Votorantin (1%) R$ 7.757.253,59 (sete milhões, setecentos e
cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos); Austro (0,47o/o)

R$ 2.705.948,7í (dois milhÕes, setecentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e
um centavos); e Títulos Públicos administrados pela Caixa Econômica Federal (16%)
R$ 93.706.754,50 (noventa e três milhões, setecentos e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta centavos), totalizando em aplicações R$ 581.767.314,17 (quinhentos e oitenta e
um milhÕes, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e catoze reais e dezessete centavos),
existindo disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$ 539.587,84 (quinhentos e trinta
e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), totalizando um saldo
financeiro de R$ 582.306.902,01 (quinhentos e oitenta e dois milhões, trezentos e seis mil,
novecentos e dois reais e um centavo). 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%. Além disso, poderíamos, com base no parecer financeiro da
Referência Gestão e Risco, adquirir a partir desse momento, Títulos Públicos SELIC 2024. O
CertiÍicado de Regularidade Previdenciária do IPPASSO encontra-se com data de vigênei
até 19 de setembro de2021. Nada mais havendo a con Stieven,
Comitê de lnvestimentos, lavro a ata que,
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EDUARDo ANoRÉ luClerrO PRESIDENTE x

FRANCELI DO CARMO MEMBRO x

TIAGO MACHADO MEMBRO x

TIAGO MIGUEL STIEVEN MEMBRO x

MARCELO MULLER CARNEIRO MEMBRO x


