
1 ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

	

2 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 

	

3 	vinte e um, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, 

4 ordinariamente, na sede da mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio 

	

5 	Braz (Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas 

	

6 	Gaivão Vilardo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. 

	

7 	Esteve presente, também, a Diretora Presidente, Cinthia Soares Amboni. Iniciando os 

	

8 	trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 

	

9 	12 - Comitê de Investimentos: a) Parecer n° 012/2021: proposta de investimento/ 

	

10 	desinvestimento de recursos. Segue a íntegra do referido parecer: "PARECER N° 

11 012/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Ao Conselho de Administração para 

	

12 	aprovação: O Comitê apresenta proposta para resgatar o recurso de R$ 34.000.000,00 

	

13 	(trinta e quatro milhões), do Fundo CAIXA BRASIL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LP 

	

14 	(72, IV, a) para distribuir nos seguintes Fundos: WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl 

	

15 	MULTIMERCADO (89, III) — R$ 10.000.000,00. CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl 

	

16 	MULTIMERCADO LP (89, III) — R$ 9.000.000,00. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL 

17 ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (99- A, II) — R$ 

18 5.000.000,00. SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE Fl MULTIMERCADO 

	

19 	(99- A, II) — R$ 3.500.000,00. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES (99- 

	

20 	A, II) — R$ 3.500.000,00. CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl AÇÕES (92- A, III) — R$ 

	

21 	3.000.000,00. Informamos que os recursos no Fundo CAIXA BRASIL Fl RENDA FIXA 

	

22 	REFERENCIADO Dl LP foram aplicados provisoriamente, até a seleção de outros Fundos 

	

23 	pelo Comitê, conforme aprovado em ata do Conselho de Administração na reunião de 

	

24 	17/03/2021. Considerando a estratégia prevista na Política de Investimentos de 

	

25 	ampliar os investimentos em renda variável e investimento no exterior, com o objetivo 

	

26 	de melhor rentabilidade no cenário atual de taxas de juros baixas na renda fixa e 

	

27 	também proteger e diversificar parte da carteira com investimentos no mercado 

	

28 	externo, devido às incertezas e grande volatilidade no mercado interno, concluímos 

	

29 	ser uma oportunidade investir nos Fundos WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl 

30 MULTIMERCADO, CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO e AXA WF 

31 FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC 

	

32 	AÇÕES, atrelados a bolsa americana, SEM variação de câmbio e aumentar a posição 

	

33 	nos Fundos SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE F1 MULTIMERCADO MS 

 

 



34 GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES, vinculados ao mercado global de 

35 	ações e variação do câmbio e no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl AÇÕES, 

36 	vinculado a ações de multinacionais negociadas na bolsa brasileira, com variação no 

37 	câmbio. Segue abaixo informações sobre os fundos, para análise. Maringá, 27 de abril 

38 	de 2021. José da Silva Neves, Presidente, Cinthia Soares Amboni e Maria Silvana 

39 	Barbosa Frigo, Membros." O conselheiro Hermes solicitou a apresentação de relatório 

40 	comparativo referente às alocações aprovadas de janeiro até a presente data, a fim de 

41 	embasar futuras decisões. A Diretora Presidente fez a explanação dos fundos 

42 	referentes às alocações e respondeu aos questionamentos dos conselheiros. Colocado 

43 	em votação, as solicitações contidas no Parecer n° 012/2021 foram aprovadas por 

44 	unanimidade. b) Parecer n2 013/2021: proposta de aplicação do recurso superavitário 

45 	das contribuições previdenciárias do mês de ABRIL e parcela da dívida previdenciária 

46 	do mês de MAIO. Segue a íntegra do referido parecer: PARECER NP- 013/2021 - COMITÊ 

47 	DE INVESTIMENTOS. Ao Conselho de Administração para aprovação: O Comitê de 

48 	Investimentos propõe a alocação dos valores do Fundo Previdenciário, referente ao 

49 	parcelamento de dívida previdenciária, a ser repassada no mês de MAIO, no valor 

50 	aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 

51 	TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP, e dos recursos superavitários das contribuições 

52 	previdenciárias, no valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 

53 correspondente ao mês de ABRIL de 2021, no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 

54 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

55 	reais), e no Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO, o valor de R$ 

56 	1.000.000,00 (um milhão de reais). Segue abaixo informações sobre os fundos, para 

57 	análise. Maringá, 27 de abril de 2021. José da Silva Neves, Presidente, Cinthia Soares 

58 	Amboni e Maria Silvana Barbosa Frigo, Membros." Após as considerações da Diretora 

59 	Presidente sobre as alocações solicitadas, o Presidente colocou em votação as 

60 	solicitações contidas no Parecer n° 013/2021, que foram aprovadas por unanimidade. 

61 

62 

63 	Hotéis, ficando decidido que o voto da Maringá Previdência será no sentido 'de 

64 	acompanhar o parecer técnico, aprovando as demonstrações financeiras relativas ao 

65 	exercício de 2020. Informou, também, que no dia 06 de maio ocorrerá Assembleia 

66 	Geral Ordinária do Fundo W7, apreRspptando a pauta da referida assembleia. Nada 

Item 22 - Assuntos gerais. A Diretora Presidente informou que no dia 30 de abril ser 

realizada Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário do B —
77 \ 
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Diretora Superintendente 

67 	mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois 

68 	de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
%.11rvuasffirb 

MAR. g...CÁ 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 101  11 e 12 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Data: 29/04/2021 

Início: 08h15 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

1) Comitê de Investimento: 

Parecer n°012/2021, proposta de investimento/desinvestimento de recursos; 

Parecer n° 013/2021, proposta de aplicação do recurso superavitário das 

contribuições previdenciárias do mês de ABRIL e parcela da dívida previdenciária 

do mês de MAIO; 

2) Assuntos gerais. 

ÀÀÀ 
son ntonio Bra 

Presidente do Conselho de 	inistração 

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

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fopamarinciaprevidencia.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°012/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Ao Conselho de Administração para aprovação: 

O Comitê apresenta proposta para resgatar o recurso de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões), do Fundo CAIXA BRASIL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl 

LP (7°, IV, a) para distribuir nos seguintes Fundos: 

WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO (8°, III) — R$ 10.000.000,00. 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP (8°, III) — R$ 9.000.000,00. 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (9°-A, II) — R$ 5.000.000,00. 

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE FI MULTIMERCADO (9°-A, II) — R$ 3.500.000,00. 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE AC AÇÕES (9°- A, II) — R$ 3.500.000,00. 

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl AÇÕES (9°- A, III) — R$ 3.000.000,00. 

Informamos que os recursos no Fundo CAIXA BRASIL Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LP foram aplicados provisoriamente, até a seleção de outros Fundos 

pelo Comitê, conforme aprovado em ata do Conselho de Administração na reunião de 17/03/2021. Considerando a estratégia prevista na Política de Investimentos 

de ampliar os investimentos em renda variável e investimento no exterior, com o objetivo de melhor rentabilidade no cenário atual de taxas de juros baixas na renda 

fixa e também proteger e diversificar parte da carteira com investimentos no mercado externo, devido às incertezas e grande volatilidade no mercado interno, 

concluímos ser uma oportunidade investir nos Fundos WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO, CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl 

MULTIMERCADO e AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, atrelados a bolsa americana, SEM 

variação de câmbio e aumentar a posição nos Fundos SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE Fl MULTIMERCADO e MS GLOBAL 

OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES, vinculados ao mercado global de ações e variação do câmbio e no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl 

AÇÕES, vinculado a ações de multinacionais negociadas na bolsa brasileira, com variação no câmbio. 

Segue abaixo informações sobre os fundos, para análise. 

Maringá, 27 de abril de 2021. 

(5)  Silva Neves 	 a Soar 's Ambo 
Presidente 
	

Membro 
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MARINGÁ 

PARECER N°012/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

RENDA FIXA • 7°, IV, a - Posição 31/03/2021 

Fundos Tipo Benchmad< Mês Ano 3 
meses 

6 
meses 

12 
meses 

24 
meses  

Risco 
VaR- 
mês* 

Qtde 
Cotista 

Património 
Liquido (mil) Resgate 

Taxa 
Adm. 
(%) 

Data 
de Inicio 

Valor 
Sugerido/ 

Saldo (reais) 

Abril 
26/04 

1 
CAIXA BRASIL Fl RENDA 
FIXA REFERENCIADO Dl 

LP  
RF CDI 0,10 0,34 0,34 0,98 1,96 7,05 0,06 630 5.408.705,21 D + O 0,20 05/07/2006 34.000.000,00 

34.307.269,62 0,227 

Meta Atuarial IPCA + 5,45% a.a. 1,42 3,37 3,37 8,03 11,83 21,88 

RENDA VARIÁVEL • Multimercado Exterior - 8°, III - Posição 31/03/2021 

Fundos Tipo Benchmark Mês Ano 3 
meses 

I 
6 	i 

meses 
12 24 

meses 

Risco 
VaR-  
mês* 

Qtde 
Cotista 

Patrimônio 
Liquido (mil) Resgate 

Taxa 
Adm. 
(%) 

Data 
de Inicio 

Valor 
Sugerido/ 

Saldo (reais) 

Abril 
26/04 meses 

1 
WESTERN ASSET US 

INDEX 500 Fl 
MULTIMERCADO 

RV S&P 500 4,03 6,63 6,63 18,95 51,79 39,36 7,76 31.359 1.455.516,68 D+1 1,00 30/04/2013 10.000.000,00 
0,00 5,406 

2 
CAIXA INDEXA BOLSA 

AMERICANA El 
MULTIMERCADO LP 

RV S&P 500 4,05 6,80 6,80 18,84 51,15 38,08 7,60 10.127 1.178.826,44 D+1 0,80 16/10/2018 
9. 000. 	, 00"000 

0,00 5,368 

3 
ITAU PRIVATE S&P 500 

BRL FIC 
MULTIMERCADO 

RV S&P 500 4,16 6,79 6,79 18,92 52,87 40,59 7,77 1.162 2.216.604,14 D+1 1,00 31/01/2017 15.231.181,99* 5,475 

Meta Atuarial IPCA + 5,45% a.a. 1,42 3,37 3,37 8,03 11,83 21,88 

a or aproximado, considerando as aplicações realizadas em abril. 
** No Parecer n° 013/2021, consta a proposta de aplicar mais R$ 1.000.000,00. 



Membro 

a or aproximado, considerando as aplicações realizadas em abril. 
Fonte: Plataforma SIRU 

ilva Neves 
Presidente 

thia Soan s Ambo 
Mem o 
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MARINGÁ  
•••-k ClIFORA UA LILLAUta 

PARECER N°01212021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9°-A II e  III Posição 91/03/2021 

Fundos Tipo Benchmark Mês Ano meses meses 
6 

meses 
12 

meses 
24 

meses 

Risco 
VaR- 
mês 

Qtde 
Cotista 

Patrimônio 
Liquido (mil) Resgate 

Taxa 
Adm. 
(%) 

Data 
de Inicio 

Valor 
Sugerido/ 

Saldo (reais) 

il Abril 
26/04 

1 

AXA WF FRAMLINGTON 
DIGITAL ECONOMY 

ADVISORY 
INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR FIC AÇÕES 

IE SSP 500 -2,28 -0 ,17 -0,17 12,32 63,70 - 13,56 7.636 443.487,80 D+6 0,80 23/12/2019 5.000.000,00 
0,00 9,167 

2 
SANTANDER GLOBAL 

EQUITIES DÓLAR 
MASTER IE Fl 

MULTIMERCADO 
IE MSCI 

WORLD 2,58 13,34 13,34 18,12 72,29 107,28 11,78 11.262 1.656.051,10 D+8 1,00 09/09/2013 3.500.000,00 
10.691.599,77* 2,383 

3 

MS GLOBAL 
OPPORTUNITIES 
ADVISORY IE FIC 

AÇÕES 
IE MSCI 

WORLD -2 14 1 6,58 6,58 9,46 79,75 - 13,39 19.328 1.676.325,59 D+5 0,80 08/11/2019 3.500.000,00 
9.108.351,62* 3,563 

4 
CAIXA INSTITUCIONAL 
BDR NIVEL I FIAÇÕES IE GLOBAL 

BDRX 3,43 13,29 13,29 14,78 64,18 108,61 10,72 290 2.719.540,70 D+4 0,70 24/06/2013 3.000.000,00 
7.328.135,37* 1,638 

Meta Atuarial IPCA + 5,45% a.a. 1,42 3,37 3,37 8,03 11,83 21,88 



a Soar Amboni 
Membro 	 Membro 

ilva Neves 
Presidente 

MARINGÁ 

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maringá 

PARECER N°013/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS 

Ao Conselho de Administração para aprovação: 

O Comitê de Investimentos propõe a alocação dos valores do Fundo Previdenciário, referente ao parcelamento de divida previdenciária, a ser repassada 

no mês de MAIO, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP, 

e dos recursos superavitários das contribuições previdenciárias, no valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondente ao mês de 

ABRIL de 2021, no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e 

no Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Segue abaixo informações sobre os fundos, para análise. 

Posição 31/03/2021 

Fundos Tipo Benchmadç Mês Ano 
3 

meses 
6 

meses 
12 

meses 
24 

meses 

Risco 
VaR- 
mês 

Qtde 
Cotista 

Patrimônio 
Liquido (mil) 

Resgate 
Taxa 
Adm. 
(%) 

Data 
de Inicio 

Valor 
Sugerido/ 

Saldo (reais) 

Abril 
26/04 

CAIXA BRASIL IDKA 

1 IPCA 2A TITÚLOS 
PÚBLICOS Fl RENDA 

FIXA LP 

RF IDKA IPCA 
2 Anos 0,37 -0,02 -0,02 3,02 8,45 17,15 1,73 1.017 10.861.361,93 D + O 0,20 16/08/2012 

5.100.000,00 
42.598.664,80 

0,925 

CAIXA INDEXA BOLSA 
1.000.000,00 

MULTIMERCADO LP 9.000.000,00* 

Meta Atuarial IPCA + 5,45% a.a. 1,42 3,37 3,37 8,03 11,83 21,88 

or considerando proposta de aplicação para abril, Parecer n 
Fonte: Plataforma SIRU 

Maringá, 27 de abril de 2021. 



Indicador Dia 
(A) 

Mês 
(%) 

Ano 
(To) 

12 
meses 

(%) 

24 
meses 

(To) 

CDI 0,010 0,177 0,663 2,185 7,520 

IRF-M 1 0,014 0,236 0,363 2,325 9,103 

IDKA IPCA 2A 0,069 1,245 1,199 7,966 18,816 

IMA-B 5 0,061 0,794 0,643 7,530 18,463 

IRF-M -0,088 0,822 -1,999 1,600 13,869 

IRF-M 1+ -0,142 1,116 -3,711 0,928 15,567 

IMA-B -0,034 0,870 -1,960 8,573 20,523 

IMA Geral -0,018 0,538 -0,792 4,188 13,808 

IMA-B 5+ -0,117 0,933 -4,213 9,469 21,460 

IDKA IPCA 20 Anos -0,370 1,603 -5,719 14,273 23,736 

Dólar -0,260 -4,474 4,728 -0,079 37,330 

lbovespa -1,000 2,362 0,312 49,847 25,612 

S&P 500 -0,021 5,382 11,465 49,643 43,026 

Fonte: Plataforma SIRU 
Consulta em 28/04/2021 

MARINGÁ 
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MARINGÁ 

ANEXO 
PARECER N°013/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Indicadores Diários ANBIMA 
Posição em 27/04/2021 



CRÉDITO EefrIER”DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análise31/03/2021 

WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 

Resumo 

17.453.850/0001-48 

Gestão: Western Asset 	 Auditoria: PriceWaterhouseCoopers 

Administrador BNP Paribas 	 Inicio: 30/04/2013 

Custodiante: BNP Paribas 	 Resolução: Artigo 8°, Inciso III 

Taxas 

Taxa de Administração: 1,00% 	 índice de Performance: Não possui 

Taxa de Performance: Não possui 	 Taxa de Resgate: Não possui 

Carência: Não há 	 Benchmark: S&P 500 

Público Alvo: Investidores em geral 	 Investidor Qualificado: Não 

Evolução PL e Cotistas 

MÊS COTISTAS PL 1,500,000,000 —  PI- 

Abr/2020 8.390 773.176.553,31 

1,250,000,000 
Mai/2020 8.960 867265.875,78 

Jun/2020 9.851 896.638.682,93 1,000,000,000 

JuV2020 10.972 934.074.693,62 

750,000,000  

Ago/2020 14.205 1.014.136.007,41 ,519 	e 	e 	te 	et9 
e Ç°

o
ll'+et 

O 0 O 

Set/2020 15.513 992.571.971,59 

Out/2020 17.339 991.427.993,44 
40,000 - Constas 

Nov/2020 19.003 1.113.802.596,37 

Dez/2020 22.197 1.201.804.027,43 

20,000 
Jan/2021 24.942 1.233.747.922,53 

Fev/2021 27.594 1.303.746.939,74 

Mar/2021 31.536 1.455.516.681,87 o 
o 

O' 
41' 	% 	Sit 	41,  4,51,  

Ni• 	N 	cf. 	o  
vt? 

Nts  
n9 -191' 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar O 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO E/MERCADO MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Dota-base da anatise34/-9-3/2021 

WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 

Informações Operacionais 

Depósito Inicial: 25.000,00 

Movimentação Mínima: 100,00 

Disponibilidade dos Recursos Aplicados D+0 

17.453.850/0001-48 

Conversão de Cota para Aplicação: D+0 

Conversão de Cota para Resgate: D+0 

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du 

Histórico 

Máximo Retorno Diário: 9,55% em 24/03/2020 	 Retorno acumulado desde o inicio: 316,40% 

Número de dias  com Retorno Positivo: 1160 	 Número de dias com retorno negativo: 829 

Mínimo Retorno Diário: -10,07% em 12/03/2020 	 Volatilidade desde o inicio: 16,67% 

Performance comparativa - Valores em ( % ) 

FUNDO E BENCHMARK'S MÊS ANO 3M 6M 12M 24M VaR 

WESTERN ASSE US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 4,03 6,63 6,63 18,95 51,79 39,36 44,42 

ÍNDICE DE REFERÊNCIA (S&P 500) 4,24 5,77 5,77 18,14 53,71 40,17 43,01 

IPCA + 5,45% A.A. (META ATUARIAL) 1,42 3,37 3,37 8,03 11,83 21,88 3,34 

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? 	 Não 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar O 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO EJVIERCADO 
- 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base da  análise-,31/03/2021  

WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 	 17.453.850/0001-48 

Comentário sobre os fundamentos do fundo 

Objetivo 

O objetivo do FUNDO é, no médio e longo prazos, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas por meio de investimentos no 

mercado de renda fixa e no mercado renda variável, buscando a maior exposição possível ao mercado de renda variável. 

Política de Investimento 

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de 

ações, adotando o S&P500 como referencial para a seleção de investimentos. 

Composição da Carteira 

A carteira consolidada estava composta (base 31/03/2021), por Títulos Federais (97,67% do PL), Operação Compromissada (1,78% do PL) e 

Derivativos (0,54% do PL). 

Rentabilidade 

Para fins de comparação, a rentabilidade do fundo apresenta-se em linha com seu índice de referência (Benchmark), na maioria dos períodos 

observados. 

Taxa de Administração 

A taxa de administração está em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégia semelhantes. 

Risco 

Os principais riscos que o Fundo incorre estão diretamente relacionados ao mercado. 

Enquadramento 

O regulamento do Fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 80, Inciso III, da Resolução CMN n°3.922/2010 e suas alterações, não 

havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS (regulamento v. 11/11/2019). 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data-base-da-análise;-31-/-03/2024 

CRÉDITO 51WERC,D0 

WESTERN ASSET US INDEX 500 Fl MULTIMERCADO 	 17.453.850/0001-48 

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de MARINGÁ 

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 10% em fundos 

enquadrados no Artigo 8°, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 1,95% (base março /2021), 

havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R$ 42.011.324,46. 

Dado o PL do FUNDO (base março /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R$ 256.855.885,04 para novos investimentos no 

FUNDO. 

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 1,37% da carteira em fundos com estratégias semelhantes 

(Multimercado Exterior). 

Fundos com investimentos em empresas estrangeiras podem ser uma boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, 

podendo ingressar em um novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicações neste segmento devem complementar o 

portfolio do RPPS, diminuindo a correlação de fundos concentrados em empresas nacionais, assim também, mitigando o risco da carteira 

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo e a exposição em uma 

economia alternativa em razão do RPPS possuir exposição principalmente em fundos que buscam rentabilidade de acordo com a economia 

doméstica. 

Porém, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam realocados dentro do mesmo segmento para não caracterizar 

um desenquadramento ativo ao limite de 30% em renda variável. 

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Longuíssimo pres. 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na 

Resolução CMN n°4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. 

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução 

CMN n° 3.922/10, Artigo 1°, § 1°, Inciso VI, e § 3°, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do 

RPPS. 

Santos, 28 de abril de 2021 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
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CRÉDITO5MERCADO 
ct- 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análiseat/Q3/2021 

Disclaimer 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 

ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de 

prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor 

mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações 

coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. 

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações 

aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser 

consideradas como tais. 

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus 

materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial 

atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o 

responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além 

da volatilidade riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores 

mobiliários de bolsa, baldo, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem 

como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas 

observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Mis e a CVM. 

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia 

de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e 

aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e 

implementação sejam exclusivas do cliente. 

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6° da Resolução CMN n° 

3.922/2010, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo 

qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria n°402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a". 

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da 

Resolução CMN n° 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 
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CRÉDITO Eli ERCADO MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análise31/03/2021 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LI' 

Resumo 

Gestão: Caixa Econômica Federal 

Administrador. Caixa Econômica Federal 

Custodiante: Caixa Econômica Federal 

Auditoria: KPMG 

Inicio: 16/10/2018 

Resolução: Artigo 8°, Inciso III 

30.036.235/0001-02 

Taxas 

Taxa de Administração: 0,80% 	 índice de Performance: Não possui 

Taxa de Performance: Não possui 	 Taxa de Resgate: Não possui 

Carência: Não há 	 Benchmark: S&P 500 

Público Alvo: Investidores em geral 	 Investidor Qualificado: Não 

Evolução PL e Cotistas 

MÊS COTISTAS PL 1,500,000,000 —PL 

Abr/2020 5.118 441.409.364,30 
1,000,000,000 

Mai/2020 5.189 519.368.103,51 

Jun/2020 5.317 473.978.680,42 500,000,000 

Jul/2020 5.415 511.648.127,76 
0 

s.99  (519 	e 	 O191 	e 	e 09  sil> szi* 461> Ago/2020 5.693 586.738.808,54 

Set/2020 5.758 495.356.402,40 

Out/2020 5.761 516.556.486,90 
15,000 —Constas 

Nov/2020 6.144 583.904.461,35 

Dez/2020 6.899 672.183.314,73 10,000 

Jan/2021 7.730 729.276.922,74 
5,000 

_„_____----- 

Fev/2021 8.659 842.253.842,01 

Mar/2021 10.127 1.178.826.435,94 O 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data-base-cia-análise;-34103/2021 

CRÉDITO E
t/
MERCADO 

Ca 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP 

Informações Operacionais 

Depósito Inicial: 100,00 

Movimentação Mínima: 100,00 

Disponibilidade dos Recursos Aplicados D+0 

Histórico 

Máximo Retorno Diário: 9,51% em 24/03/2020 

Número de dias com Retorno Positivo: 349 

Minimo Retorno Diário: -10,01% em 16/03/2020 

30.036.235/0001-02 

Conversão de Cota para Aplicação: D+0 

Conversão de Cota para Resgate: 0+0 

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du 

Retorno acumulado desde o inicio: 42,28% 

Número de dias com retorno negativo: 267 

Volatilidade desde o inicio: 23,84% 

Performance comparativa - Valores em ( %) 

FUNDO E BENCHMARK'S 
	

MÊS 	ANO 	3M 	6M 	12M 	24M 	VaR 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 	 4,05 	6,80 	6,80 	18,84 	51,15 	38,08 	44,62 

ÍNDICE DE REFERÊNCIA (S&P 500) 	 424 	5,77 	5,77 	18,14 	53,71 	40,17 	43,01 

IPCA + 5,45% A.A. (META ATUARIAL) 	 1,42 	3,37 	3,37 	8,03 	11,83 	21,88 	3,34 

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? 	 Não 
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CRÉDITCAIEREC.,,De MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análise1193/2021 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO IP 	 30.036.235/0001-02 

Comentário sobre os fundamentos do fundo 

Política de Investimentos 

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e renda 

variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou 

promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

No mercado de renda variável, o FUNDO realizará operações de derivativos envolvendo, preponderantemente, mas não limitadamente, contratos 

futuros de S&P 500. 

Características do Fundo 

O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de 

alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, 

levando em consideração os níveis e limites de risco definidos em regulamento. 

Composição da Carteira 

A carteira consolidada (base 26/02/2021) estava composta por Operação Compromissada (67,26% do PL), Títulos Federais (32,13% do PL), Valores 

a pagar/receber (0,41% do PL) e Derivativos (0,20% do PL). 

Rentabilidade 

A rentabilidade do fundo está em linha com seu indicador de referência (S&P 500) em todos os períodos analisados. 

Taxa de Administração 

O fundo não possui prazo de carência. A taxa de administração está em linha com as praticadas no mercado, o fundo não cobrará taxa de 

performance, ingresso e de saida. 

Risco 

Os principais riscos o qual o fundo incorre estão diretamente relacionados ao mercado. 

Enquadramento 

O regulamento do fundo analisado (v. 04/01/2021), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no Art. 8°, Inciso III, da resolução CMN n° 

3.922/10 e alterações, não havendo portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS. 
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CRÉDITO!IMERCip MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análise34/43/2021 

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP 	 30.036.235/0001-02 

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de MARINGÁ 

A politica de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 10% em fundos 

enquadrados no Artigo 8°, Inciso Ill da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 1,95% (base março /2021), 

havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R$ 42.140.109,31. 

Dado o PL do FUNDO (base março /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R$ 62.043.496,63 para novos investimentos no 

FUNDO. 

Atualmente, o RPPS (não) tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 1,37% da carteira em fundos com estratégias semelhantes 

(Multimercado Exterior). 

Fundos com investimentos em empresas estrangeiras podem ser uma boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, 

podendo ingressar em um novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicações neste segmento devem complementar o 

portfolio do RPPS, diminuindo a correlação de fundos concentrados em empresas nacionais, assim também, mitigando o risco da carteira 

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo e a exposição em uma 

economia alternativa em razão do RPPS possuir exposição principalmente em fundos que buscam rentabilidade de acordo com a economia 

doméstica. 

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Longuíssimo prazo. 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na 

Resolução CMN n°4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. 

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução 

CMN n°3.922/10, Artigo 1°, § 1°, Inciso VI, e § 3°, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do 

RPPS. 

Santos, 20 de abril de 2021 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar O 1501 - Santos - SP 

CEP; 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO!)11ER9D0 MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Da  ta-base-da-análise-31/-03/2021— 

Disclaimer 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 

ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de 

prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor 

mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações 

coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. 

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações 

aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser 

consideradas como tais. 

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus 

materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial 

atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o 

responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além 

da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores 

mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem 

como o inverso proporcionalmente.. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas 

observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. 

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia 

de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e 

aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e 

implementação sejam exclusivas do cliente. 

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 60  da Resolução CMN no 

3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo 

qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa/em consonância com a Portaria n°402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a". 

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da 

Resolução CMN n° 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 

Crédito 8£ Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
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CRÉDITO sIMERCI,D94,  MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data-base-da-anál4se31103/-2-02-1 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

Resumo 

Gestão: XP Asset Management 	 Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu 

35.002.482/0001-01 

Administrador BNP Paribas 	 Inicio: 23/12/2019 

Custodiante: BNP Paribas 	 Resolução: Artigo 9° - A, Inciso II 

Taxas 

Taxa de Administração: 0,80% 	 índice de Performance: Não possui 

Taxa de Performance: Não possui 	 Taxa de Resgate: Não possui 

Carência: Não há 	 Benchmark: Não informado 

Público Alvo: Investidores qualificados 	 Investidor Qualificado: Sim 

Evolução PL e Cotistas 

MÊS COTISTAS PL 600,000,000 — PL 

Abr/2020 288 29.972.668,01 
400,000,000 

Mai/2020 733 50.978.753,16 

Jun/2020 1.669 80.161.692,63 200,000,000 

Jul/2020 2.521 164.986.713,84 

o 
Ago/2020 3.391 250.377.603,90  

Set/2020 3.959 280.351.520,50 

Out/2020 4.406 318.934.857,11 
10,000 —Constas 

Nov/2020 4.697 381.567.205,07 

Dez/2020 5.356 404.257.247,02 

5,000 
Jan/2021 6,002 415.152.499,67 

Fev/2021 7.143 466.466.834,53 

Mar/2021 7.636 443.487.803,45 

09 #0 09 o9 .619 00 09 0 e 0> 0> o> 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data-base-da-anátise~2-024 

CRÉDITO EpIERCADO 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

Informações Operacionais 

Depósito Inicial: 25.000,00 	 Conversão de Cota para Aplicação: D+1 du 

35.002.482/0001-01 

Movimentação Mínima: Não informado 	 Conversão de Cota para Resgate: D+1 du 

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0 	 Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+6 du 

Histórico 

Máximo Retorno Diário: 8,10% em 24/03/2020 

Número de dias com Retorno Positivo: 183 

Mínimo Retorno Diário: -11,07% em 16/03/2020 

Retorno acumulado desde o inicio: 42,00% 

Número de dias com retorno negativo: 134 

Volatilidade desde o inicio: 29,43% 

Performance comparativa - Valores em ( % ) 

FUNDO E BENCHMARK'S 
	

MÊS ANO 	3M 	6M 	12M 	24M VaR 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR FIC AÇÕES 

ÍNDICE DE REFERÊNCIA (Não informado) 

-2,28 	-0,17 	-0,17 	12,32 	63,70 

IPCA + 5,45% A.A. (META ATUARIAL) 	 1,42 	3,37 	3,37 	8,03 	11,83 	21,88 	3,34 

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? 	 Não 

Crédito 8t Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 150  Andar O 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO EIVIERCAD 
L. 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-anáfise4-311432/2024— 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 	 35.002.482/0001-01 

Comentário sobre os fundamentos do fundo 

Política de Investimentos 

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros 

negociados no exterior. 

Para atingir seus objetivos, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL 

ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá preponderantemente 

em cotas do fundo internacional AXA WF Framlington Digital Economy (ISIN LU1694772994), no mínimo, 67%, cujo objetivo seja investir em ações 

negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos. 

Características do Fundo 

O objetivo é obter retornos positivos a longo prazo ao investir em empresas globais que se beneficiam da disrupção ao longo da cadeia de valor do 

comércio varejista e de atacado causada pela chegada do comércio eletrônico e a informatização e desenvolvimento de redes sociais, web-

marketing, tecnologias de pagamento, inteligência artificial e a evolução dos serviços logísticos de aprovisionamento e fornecimento. A estratégia 

utiliza análise fundamental e gestão ativa de ações para construir uma carteira de 40 a 60 ações. 

O FUNDO permite em regulamento a utilização de instrumentos de derivativos para a realização de proteção de carteira (hedge). 

Composição da Carteira Março/2021 

O administrador do fundo investido se utiliza da prerrogativa contida na ICVM n° 555, artigo 56° parágrafo 3°, inciso II, que permite a ocultação da 

carteira por até 90 dias. 

O fundo investe 100% dos recursos no fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES 

(CNPJ: 35.002.473/0001-02, que investe em cotas de AXA WF Framlington Digital Economy (ISIN LU1694772994), constituído no exterior. Este 

por sua vez, apresentava sua carteira estava composta por 

Principais exposições por setor: Information Technology 54.46%, Serviços de comunicação 15.55%, Consumidor Discricionário 11.60%. 

Principais posições: PayPal Holdings Inc 3.31%, Alphabet Inc 3.10%, Microsoft Corp 2.91%, Visa Inc 2.85%, Prologis Inc 2.83%. 

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo apresenta-se acima do indice de referência MSCI AC World nos períodos de Longo prazo analisados. 

Taxa de Administração: A taxa de administração será de 0,80%, estando em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com 

estratégia semelhantes. 

Risco: O risco que o Fundo incorre predominantemente é ode mercado. 

Enquadramento: O regulamento do fundo analisado (v. 01/04/2021), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no Artigo 9° - A, Inciso 

II da resolução CMN n° 3.922/10 e alterações, não havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS. 

Crédito 8t Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar Cl 1501 - Santos- SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data-base-da-ariáliseç-W-03/2-02-1— 

CRÉDITO EpIERCADO 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 	 35.002482/0001-01 

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de MARINGÁ 

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 10% em fundos 

enquadrados no Artigo 9*-A, Inciso II da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 2,45% (base março /2021), 

havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R$ 39.408.264,29. 

Dado o PL do FUNDO (base março /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R$ 78.262353,55 para novos investimentos no 

FUNDO. 

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 1,85% da carteira em fundos com estratégias semelhantes 

(Ações-Exterior). 

Fundos como esse podem ser urna boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, podendo ingressar em um novo 

mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicações neste segmento devem complementar o portfólio do RPPS, diminuindo a 

correlação de fundos concentrados em empresas nacionais, mitigando o risco da carteira. 

Em razão do RPPS possuir diversificação da carteira, mantendo uma considerável exposição composta por empresas brasileiras, recomendamos o 

aporte em fundos desse segmento. 

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Longuíssimo prazo. 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na 

Resolução CMN n°4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. 

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução 

CMN n° 3.922/10, Artigo 1°, § 1°, Inciso VI, e § 3°, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do 

RPPS. 

Fundo destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM n° 555/2014. Caberá ao RPPS observar as condições 

necessárias para estar apto a realizar aportes no fundo, em especial as disposições contidas no Artigo 6° da Portaria MPS n°300/2015. 

Santos, 28 de abril de 2021 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 

Credito  82 Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 -15° Andar O 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO !Vate!? MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

	 ata-base-da-análise31/-03/4021 

Disclaimer 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 

ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de 

prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor 

mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações 

coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. 

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações 

aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser 

consideradas como tais. 

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus 

materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial 

atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à politica de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o 

responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além 

da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores 

mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem 

como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas 

observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. 

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia 

de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e 

aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e 

implementação sejam exclusivas do cliente. 

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6° da Resolução CMN n° 

3.922/2010, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo 

qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria n°402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a". 

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da 

Resolução CMN n° 3 922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 150  Andar Cl 1501 - Santos - 5P 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 
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CRÉDITO E,MERCADO 
	  en.N.J ‘.141^. t,.Lomr 	tt. 

Santos/SP, 23 de abril de 2021 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR 

BOTEIS - Fll (CNPJ: 15.461.076/0001-91) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da consulta formal a ser respondida até o dia 30 de abril 

de 2021, às 16 horas. 

INTRODUÇÃO 

Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem 

abordados, colocamos: 

PAUTA 

1) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 

parecer dos auditores independentes, enviadas à CVM pelo administrador e tornadas públicas 

em 31/03/2021. 

PARECER TÉCNICO 

1.9  PAUTA:  

Trata-se de pauta para aprovação de demonstrações financeiras referente ao exercício social do Fundo 

encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

Ao analisar as demonstrações financeiras do Fundo temos que levar em consideração alguns pontos 

importantes, tais como: o auditor independente é figura contratada pelo administrador do Fundo para o 

exercício da finalidade específica em seu campo de atuação de conhecimento técnico. 

O auditor independente passa pelo crivo de todas as regras estabelecidas em regulamentação especifica 

pelo órgão competente, qual seja a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fiscaliza as suas 

atividades. 

Deste modo, não apenas temos um profissional capacitado e regulamentado, autorizado a exercer a 

atividade pelo órgão fiscalizador competente, como também o Administrador contratado pelo Fundo é 

responsável pela contratação e pela escolha da entidade a exercer as atividades, qual seja, a Grant 

Thornton. 

Dito isto, é necessário observar a ressalva trazida pelo auditor qual seja: 

"Apropriação da taxa de performance 

O Regulamento atual do Fundo prevê a apuração e pagamento da taxa de 

performance conforme descrito na nota explicativa n° 7 (l1). Entretanto, a 

Administração não registrou a provisão da taxa de performance no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2013, guando houve base de apuração da 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos -SP -Tal: (13) 3878-8400 
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CRÉDITO EM ERCA DO 

referida taxa, tendo em vista que o Administradora a Gestora, daquela época, 

submeteram aos cotistas proposta visando a alteração do Regulamento com 

relação ao critério de apuração, reconhecimento e pagamento da taxa de 

performance, a qual ainda não foi aprovada pelos cotistas do Fundo, 

conforme descrito na nota explicativa Ws 17. O valor da despesa de taxa de 

performance, com base nos critérios atualmente previstos no regulamento 

totaliza R$ 4.796 mil em 31 de dezembro de 2013.  Caso estes valores, tivessem 
sido registrados nas demonstrações contábeis naquela dato  com base no 

Regulamento vigente, o passivo e o patrimônio liquido em 31 de dezembro de 

2020 seriam acrescidos e reduzidos por R$ 4.796 mil, respectivamente  com o 

correspondente reflexo no valor da cota nessa dota". 

Nada obstante a ressalva acima, com base nas informações trazidas na demonstração, que gozam de 

relativa veracidade e confiança, não há por que não se amparar na qualidade técnica da autoria, a qual 

concluiu que, as demonstrações contábeis hora em analise apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira do Fundo em 30 de junho de 2020. 

Desta forma, em não vislumbrando quaisquer outros pontos no decorrer do documento que ensejam 

dúvidas relevantes quanto ao teor e conclusão do auditor, entendemos pela APROVAÇÃO da pauta. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Renan Foglia Calamia 	 Mardoqueu Corrêa da Silva 
Economista Pós-graduado em Finanças Avançadas 

	
Bacharelando em Direito 

Certificação: CGA Anbima 
	

Certificação: CPA-20 Anbima 

Consultor de Valores Mobiliários 
	

Analista de Investimentos 

CRÉDITO & MERCADO — CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68) 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233 - Conj. 1501 
Santos - SP -Tel: (13) 3878-8400 
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DISCLAIMER 
Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As Informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover 

Informações e não representa, em nenhuma hipótese, urna oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário 

ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em Informações coletadas em fontes 

públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna 

responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das Informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade 

das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos 

mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação, recomendada a leitura cuidadosa 

destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as Informações 

podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os 

objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e 

estruturação. Os riscas inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de 

derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o Inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está 

representado em Real (BBL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Mis e a CVM. A contratação 

de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados 

futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n2 519, de 24 de agosto de 2011 

e suas alterações, além da Resolução CMN nR 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos 

financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituldos pela União, Estados, Distrito Federai e Municípios e dá outras providências. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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São Paulo, 20 de abril de 2021. 

W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI PACO ES MULTIESTRATEGIA 

CNPJ/ME NQ 15.711.367/0001-90 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

Prezado(a) Cotista, 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n2 00.806.535/0001-

54, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n°3.900, 102  andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo e Estado 

de São Paulo, na qualidade de administradora fiduciária do W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES MULTI ESTRATEGIA, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o 

n2  15.711.367/0001-90 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), vem por meio desta, convoca-lo a 

participar da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, a ser realizada conforme disposto abaixo: 

DATA: 06 de maio de 2021. 

HORÁRIO: 10h00 

A assembleia será realizada exclusivamente por via digital pela plataforma Zoom, conforme instruções 

abaixo: 

Tópico: AGC do FIP W7 
Hora: 6 mai. 2021 10:00 São Paulo 

Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89898747874?pwd=MUNteFdoUnVOMkd6UnhMdFp5b2F  
kUTO9  

ID da reunião: 898 9874 7874 
Senha de acesso: 598744 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA. CNN/ME n2  00.806335/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 — 102  Andar —1t~ Bibi — 04538-132 SP 

Tel.: + 55 11 2172-2600 



plamerd 
Aprovação da substituição da atual Administradora do Fundo como prestadora dos serviços de 

administração, custódia, controladoria e escrituração pela Planner Trustee Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNP1/ME sob o 

n° 67.030.395/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n2  3.477, 11° andar, Torre A, Itaim 

Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 ("Nova Administradora"), 

devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, ambas pertencentes ao mesmo 

grupo econômico da Planner Holding Financeira S.A., sociedade anônima de capital fechado, 

inscrita no CNP1/ME sob o n2  08.088.455/0001-12, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 

n2 3.900, 102  andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.538-

132; 

Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, devidamente auditadas nos termos da 

regulamentação em vigor, relativas ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2019, bem 

como as da W7BZ Holding S.A., conforme definido abaixo, (data-base 31/12/2019); e 

Aprovação da amortização parcial das cotas do Fundo aos cotistas no montante de 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a ser realizada em até 5 (cinco) dias corridos 

contados do dia 05 de maio de 2021. 

OBSERVAÇÃO: Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que 

recebida pelo Administrador com 1 (um) dia útil de antecedência à data prevista para realização da 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, nos termos do Artigo 21 do regulamento do Fundo. 

Para tal exercício, encontra-se anexo a este edital, a respectiva Instrução de Votos. 

Por fim, informamos que o Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na 

data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, apresentar (1) documento de identificação 

com foto e, sendo o caso, (II) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e 

representar o Cotista. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 

que se fizerem necessários nos seguintes canais de comunicação: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNEI/ME n2  00.806.535/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 — 102 Andar — itaim Bibi — 04538-132 SP 

Tel.: + 55 11 2172-2600 
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ADMINISTRADORA 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, n2  3900, 102 Andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132 

E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: assembleiasfundos@trusteedtvm.com.br  

E-mail para outros assuntos: juridicofundos@trusteedtvm.com.br  

Atenciosamente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Administradora 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNN/ME n2  00.806.535/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 — 102 Andar — ltaim Bibi — 04538-132 SP 

Tel.: + 55 11 2172-2600 
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