
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. As oito horas e quarenta minutos, do dia treze de maio do ano de dois mil e 

	

4 	vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala 

	

5 	de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves, Cinthia 

	

6 	Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos 

	

7 	com a leitura da ata da reunião ordinária realizada dia 27 de abril e extraordinária realizada no 

	

8 	dia 04 de maio, aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo 

	

9 	ITEM 1 — Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os membros 

	

10 	ouviram um áudio enviado por José Eduardo de Toledo Abreu Filho, economista consultor da 

	

11 	Multinvest Capital, que comentou sobre o cenário econômico externo, destacando a recente 

	

12 	aprovação de um novo pacote econômico bilionário nos Estados Unidos, com intuito de fomentar 

	

13 	a economia americana. Enquanto no Brasil o COPOM elevou a taxa Selic para 3,5% a.a., a 

	

14 	inflação subiu acima da meta estabelecida, o mercado financeiro está atendo ao delicado 

	

15 	momento fiscal do país. Em seguido foi efetuada leitura da informação referente ao cenário 

	

16 	econômico global, publicada no grupo de whatsapp da APEPREV, pelo Sr. Daniel, representante 

	

17 	da Constância Investimentos. 	ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o 

	

18 	patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos verificou-se que o mês de abril apresentou 

	

19 	rentabilidade positiva com um resultado de R$ 7,182 milhões, correspondente a 1,36% de 

	

20 	retorno contra uma meta de 0,73%. A carteira consolidada fechou em R$ 536,928 milhões, com 

	

21 	um retorno positivo na renda fixa de R$ 2,463 milhões, na renda variável positivo de R$ 4,683 

	

22 	milhões e investimentos no exterior positivo de R$ 35 mil. Verificou-se ainda que o Fundo Itaú 

	

23 	Phoenix não tem apresentando boa rentabilidade, foi decidido que será agendada um 

	

24 	videoconferência com o Sr. Keslley, representate do Itaú para obter informações sobre a situação 

	

25 	do fundo. ITEM 3 — Emissão de Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de 

	

26 	ABRIL: o Comitê emitirá Parecer ao Conselho Fiscal, referente a rentabilidade, riscos, receitas e 

27 despesas do mês de abril para análise e aprovação. ITEM 4 - Proposições de 

	

28 	investimentos/desinvestimentos: o Comitê apresentará ao Conselho de Administração as 

	

29 	seguintes propostas: 1- resgatar o total dos recursos alocados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO 

	

30 	RETORNO TOTAL de aproximadamente R$ 1.006.957,92 (um milhão, seis mil, novecentos e 

	

31 	cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) que não vem apresentando resultados 

	

32 	satisfatórios, e posteriormente migrar para o Fundo BB QUANTITATIVO AÇÕES, afim de, obter 

	

33 	maior rentabilidade, seguindo a estratégia traçada na Política de Investimento, em aumentar as 

	

34 	posições na renda variável. 2 — remanejar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do 

	

35 	Fundo CAIXA Fl BRASIL REF Dl LP para o Fundo CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP. 3- 

	

36 	aplicar no Fundo CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, os recursos que serão creditados 

	

37 	neste mês de maio sendo, valores aproximados de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

	

38 	referente ao cupom dos Títulos Públicos Direto do Tesouro e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

	

39 	referente amortização do PL do Fundo W7. ITEM 5— Informações recebidas sobre os Fundos 

	

40 	Fechados: recebido no mês de ABRIL as seguintes informações: a) BR HOTÉIS FII: consulta 
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41 	formal para aprovação das demonstrações financeiras; b) Brasil Florestal FIP e Brasil 

42 	Florestal FIC: relatórios trimestrais; c) W7: convocação AGC a ser realizada no dia 6/5. ITEM 6 

43 	— Call com a Consultoria Financeira: foi realizado uma vldeoconferência com Sr. Renan, 

44 	consultor da Crédito e Mercado, que fez uma análise da carteira de investimento, informou sobre 

45 	as perspectivas do mercado, apresentou um novo modelo de relatório de riscos que irá compor o 

46 	relatório analítico disponibilizado na plataforma SIRU. ITEM 7 - Assuntos gerais: foi realizada 

47 	também uma chamada de vídeo com o representante da CEF, Sr. Vinícius Borini, que 

48 	apresentou o Fundo Caixa Brasil Ações Livres, informou que este fundo de renda variável tem 

49 	gestão ativa, que visa retornos consistentes através de estratégias específicas. Nada mais 

50 	havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e eu Maria Silvana 

51 	Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente 

52 assinada. 
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MAR' N CÁ  

CONVOCAÇÃO 

Portaria n°027/2018, artigos 15 e 16 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 13/05/2021 

Início: 08h15 

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; 

Emissão de Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de abril; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Informações recebidas sobre os Fundos Fechados; 

Call com a Consultoria Financeira; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 
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