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1 	ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA EM 2021, 

	

2 	nomeado pelo Decreto n°703/2017. Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 

	

3 	um, reuniram-se às 14h04min, contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - 

	

4 	Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de Souza e Arthur Magalhães 

	

5 	Campeio Junior, registramos também as presenças da Superintendente Cinthia, Silvana Diretora 

	

6 	Previdenciária e Fernanda Diretora Administrativa. Raul iniciou a reunião agradecendo a presença de 

	

7 	todos e passou para a Pauta em seu ITEM 1 - Análise e aprovação dos relatórios de investimentos, 

	

8 	riscos, receitas e despesas do mês de dezembro de 2020. Cinthia procedeu a leitura e explicações 

	

9 	sobre os fundos da carteira e suas variações durante o ano de 2020. O Fundo Previdenciário 

	

10 	apresentou no mês de dezembro saldo de R$ 512.680.497,13 com 9.136 ativos, 198 aposentados e 

	

11 	88 pensionistas. Já o Fundo Financeiro fechou o mês de dezembro com saldo de R$ 149.823,72 com 

	

12 	2.316 ativos, 2.743 aposentados e 583 pensionistas. Salientando a rentabilidade acumulada da 

	

13 	carteira de 2,91% . Após análise e apreciação os relatórios foram aprovados por unanimidade pelo 

	

14 	Conselho Fiscal e serão arquivados junto à documentação do Conselho e anexo a ata. ITEM 2 - 

	

15 	Análise do Parecer n° 01/2021 emitido pelo Comitê de Investimento que foi analisado e aprovado 

	

16 	por unanimidade pelo Conselho Fiscal. ITEM 3 — Apresentação do novo site da Maringá Previdência. 

	

17 	Cinthia apresentou o novo layout do site que de maneira geral ficou mais prático e acessível aos 

	

18 	usuários, facilitando a navegação e acesso aos diversos serviços e temas tratados pela Maringá 

	

19 	Previdência além dos links à outros sites de interesse público, primando sempre pelo máximo de 

	

20 	transparência. ITEM 4 - Assuntos Gerais — Foi informado duas assembleias de fundos da carteira da 

	

21 	Maringá Previdência, sendo GGR Prime I e Osasco Properties Fll e suas finalidades. Informado 

	

22 	também que o assessor Kogut continuará prestando serviços de atuário à Maringá Previdência 

	

23 	conforme processo licitatório ocorrido em dezembro de 2020. Quanto a locação do sistema de 

	

24 	gestão previdenciária deverá ser marcado no decorrer do ano novo processo licitatório. Não tendo 

	

25 	mais nada a ser discutido o Presidente Raul agra 	eu presença de todos e às 15h02min, encerrou 

	

26 	a reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campeio J ior, Sec etário do Conselho, lavrei a presente ata que 

	

27 	foi lid e considerada conforme sendo aprov da e assi da na sequência. 
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CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 14/01/2021 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho Fiscal convoca todos os membros para reunião ordinária, a 

tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Análise e aprovação dos relatórios de investimentos, riscos, receitas e despesas do 

mês de dezembro de 2020; , 

Análise do Parecer n° 01/2021 emitido pelo Comitê de Investimentos para 

aprovação; ' 

Apresentação do novo site da Maringá Previdência; 

Assuntos gerais. 

Raul Pereira da Sil 
Presidente do Cmnselh iscai 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fobamarinciaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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MARINGÁ, 

PARECER N° 01/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
MÊS - DEZEMBRO/2020 

O Comitê de Investimentos da Maringá Previdência reunido ordinariamente nos dias 07 e 16 de 

dezembro 2020 e, extraordinariamente no dia 30 de dezembro, apresenta em anexo os relatórios de 

acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas na 

aplicação de seus recursos. 

Informamos que a inconsistência apresentada no relatório analítico da renda variável, referente 

ao desenquadramento do Fundo Osasco Properties FI, é devido a alteração do Fundo que era um FIP 

(Fundo de Investimento em Participação) e passou ser Fll — Fundo de Investimento Imobiliário. Segue 

anexo as respostas do consultor da Credito e Mercado, empresa contratada para prestação de serviços 

de consultoria de investimentos, referente solicitação encaminhada pelo Comitê de Investimentos quanto 

a correção de divergências e acréscimo de informações inexistentes nos relatórios, das quais foram 

corrigidas em sua maioria e justificados os itens não atendidos. 

No mês de dezembro a rentabilidade foi positiva, sendo este o mês que apresentou maior 

rentabilidade num ano atípico, com muitas incertezas em todos os setores, em especial no cenário 

econômico mundial, a carteira de investimentos finalizou o ano de 2020 com rentabilidade positiva de 

2,91%, porém abaixo da meta atuarial que fechou em 11,62%. 

Em relação ao cumprimento das ações do Plano de Ação de Gestão dos Recursos Financeiros 

estabelecido para 2020, o Comitê de Investimentos realizou mais de 90% das ações estabelecidas. 

A carteira de investimentos da Maringá Previdência reflete as decisões de investimentos e 

alocações deliberadas no mês de DEZEMBRO/2020, que foram devidamente fundamentadas e 

registradas nas atas de reunião do Comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos 

da Maringá Previdência e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas 

alterações. Foi analisado pelo comitê o relatório mensal compilado constando todas as informações 

referenciadas no item 12 da Política de Investimentos atual, que trata do acompanhamento e avaliação 

dos investimentos. 

Maringá, 13 de janeiro de 2021. 

No.54.t•x.- 
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APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

Considerando o parecer acima emitido pelos membros do Comitê de 	Investimentos, 
bem como os relatórios apresentados de rentabilidade e risco, e de receitas e despesas, 
deliberamos pela sua: 

(X-45 APROVAÇÃO 	 ( ) REJEIÇÃO 

Maringá, 14/01/2021 Raul Pereirê da g't.ra 
Presidente do Orselhi: Fiscal 
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