
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas e dezoito minutos, do dia vinte e três de fevereiro do ano de 

	

4 	dois mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos da Maringá Previdência, 

	

5 	ordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros José 

	

6 	da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e ausência justificada de 

	

7 	Ademir Aparecido Antonelli, por estar em licença para tratamento de saúde. Iniciado os trabalhos 

	

8 	com a leitura da ata da reunião ordinária realizada dia 17 de fevereiro, aprovada por 

	

9 	unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário 

	

10 	macroeconômico e expectativas de mercado: os membros discutiram sobre a instabilidade e 

	

11 	as incertezas que norteiam o cenário econômico diante da atual crise econômica gerada pela 

	

12 	pandemia, resultando em perspectivas negativas, dificultando as tomadas de decisões relativas 

	

13 	aos investimentos. Em seguida ouviram um áudio encaminhado por José Eduardo de Toledo 

	

14 	Abreu Filho, economista consultor da Multinvest Capital, o qual comentou sobre o cenário 

	

15 	econômico atual e salientou que as perspectivas para as atividades econômicas voltarem à 

	

16 	normalidade dependem da evolução e distribuição da vacina contra a Covid-19. ITEM 2 - 

	

17 	Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de 

	

18 	investimentos verificou-se que diante do cenário econômico atual as perspectivas para o 

	

19 	fechamento do mês de fevereiro será com rentabilidade negativa. ITEM 3 - Proposições de 

	

20 	investimentos/desinvestimentos: o Comitê emitirá parecer propondo ao Conselho de 

	

21 	Administração autorização para alocação dos recursos das contribuições previdenciárias 

	

22 	superavitárias do Fundo Previdenciário, referente ao mês de fevereiro, e a parcela da divida 

	

23 	previdenciária a ser repassada no mês de março, no Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A. O 

	

24 	Comitê decidiu ainda migrar o recurso do Fundo Financeiro alocado no Fundo Caixa Brasil 

	

25 	IRFM-1 para o Fundo Caixa Brasil Dl, por atualmente apresentar menor volatilidade e maior 

	

26 	rentabilidade. ITEM 4 — Assuntos gerais: no dia 22 de fevereiro foi realizada Assembleia Geral 

	

27 	Extraordinária de cotistas do Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário — FII, e o 

	

28 	resultado da mesma foi que a maioria dos cotistas votaram favoráveis pela liquidação e 

	

29 	distribuição das cotas do Fundo aos cotistas, sendo esta uma situação inédita para o RPPS. O 

	

30 	Comitê encaminhará a ata dessa assembleia para a consultoria financeira solicitando 

	

31 	informações sobre qual conduta a ser tomada, já que o posicionamento do Comitê foi pela 

	

32 	reprovação da pauta. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezessete horas e 

	

33 	quinze minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

	

34 	aprovada, segue devidamente assinada. 
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QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 23/02/2021 

Início: 16h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado; 

Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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