
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e dez minutos, do dia vinte e sete de abril do 

	

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

	

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

	

6 	dos membros José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Ademir Aparecido Antonelli e 

	

7 	ausência justificada de Maria Silvana Barbosa Frigo, por estar em período de férias. 

	

8 	Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da reunião ordinária realizada dia 13 de abril e 

	

9 	extraordinária dia 12 de abril, aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou-se a 

10 discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e 

	

11 	expectativas de mercado: os membros discutiram os comentários postados pelo Sr. 

	

12 	Daniel, da Constância Investimentos, no grupo APEPREV RPPS PR e fizeram a leitura e 

	

13 	análise das informações do editorial semanal "Nossa Visão" na plataforma da consultoria 

	

14 	financeira sobre o cenário econômico e as perspectivas do mercado, com o último 

	

15 	Relatório de Mercado Focus, do Banco Central. A perspectiva é que a volatilidade do 

	

16 	mercado financeiro continue em razão da pandemia e do cenário político. 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 abril serão com resultados de rentabilidade positiva nos 

	

20 	investimentos em renda fixa e na renda variável. Os membros analisaram a performance 

	

21 	de cada fundo da carteira, analisando a cota diária de abril até o dia 23 e a rentabilidade 

22 no ano e nos anos anteriores. ITEM 3 - Proposições de 

	

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

	

24 	Administração autorização para resgatar o recurso de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro 

25 milhões), do Fundo CAIXA BRASIL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LP para 

26 distribuir nos Fundos WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO — R$ 

27 10.000.000,00; CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP — R$ 

28 9.000.000,00; AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY 

	

29 	INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES — R$ 5.000.000,00; SANTANDER GLOBAL 

	

30 	EQUITIES DÓLAR MASTER IE Fl MULTIMERCADO — R$ 3.500.000,00; MS GLOBAL 

31 OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES — R$ 3.500.000,00; CAIXA 

	

32 	INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl AÇÕES — R$ 3.000.000,00, considerando a estratégia 

	

33 	prevista na Política de Investimentos de ampliar os investimentos em renda variável e 

	

34 	investimento no exterior, com o objetivo de melhor rentabilidade no cenário atual de taxas 

	

35 	de juros baixas na renda fixa e também proteger e diversificar parte da carteira com 

	

36 	investimentos no mercado externo, devido ás incertezas e grande volatilidade no 

	

37 	mercado interno. O Comitê também emitirá parecer propondo a aplicação referente ao 

,‘sk 



38 	parcelamento de dívida previdenciária, a ser repassada no mês de MAIO, no valor 
39 	aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 

40 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP e das contribuições previdenciárias 
41 	superavitárias do Fundo Previdenciário, no valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis 
42 	milhões de reais), correspondente ao mês de ABRIL de 2021, no Fundo CAIXA BRASIL 

43 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP, o valor aproximado de R$ 
44 	5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devido ao bom resultado em relação aos demais 
45 	índices de renda fixa, e mantendo a estratégia de encurtar a carteira como proteção 

46 diante da projeção de baixa da taxa Selic, e no Fundo CAIXA INDEXA BOLSA 

47 AMERICANA Fl MULTIMERCADO, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

48 aumentando a posição em fundos atrelados a bolsa americana, como proteção e 

49 diversificação da carteira. ITEM 4 - Assuntos gerais: nenhum assunto. Nada mais 
50 	havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze horas e cinquenta minutos, e eu Cinthia 
51 	Soares Amboni, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente 
52 assinada. 

José 	Neves 	inthia So es Amboni 

Pr idente 	 Membro  
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MARINGÁ 

CONVOCAÇÃO 

Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 27/04/2021 

Início: 10h00 

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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