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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ DE 

	

3 	INVESTIMENTOS DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e quarenta minutos, do dia 

	

4 	trinta de dezembro do ano de dois mil e vinte, sendo interrompida às onze horas e vinte 

	

5 	minutos e retomada às quatorze horas e quinze minutos, reuniu-se o Comitê de 

	

6 	Investimentos, extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a 

	

7 	presença dos membros: José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Ademir Aparecido 

	

8 	Antonelli e Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciou-se a reunião, sendo ITEM 1 — Análise da 

	

9 	Carteira de Investimentos: Após análise dos resultados de rentabilidade dos fundos de 

	

10 	investimentos que compõe a carteira até o dia 28/12/2020, observou-se que os resultados 

	

11 	dos Fundos de Investimentos estão positivos, desta forma a previsão do fechamento para o 

	

12 	mês de dezembro será de rentabilidade positiva, provavelmente como o melhor mês do ano, 

	

13 	com previsão de rentabilidade acumulada de R$ 16 milhões em 2020 e um patrimônio 

	

14 	líquido, do Fundo Previdenciário, de aproximadamente R$ 511 milhões. O retorno da 

	

15 	rentabilidade, em torno de 3% ficará abaixo da meta atuarial, que será próxima de 11%, 

	

16 	tendo como fator principal para esse resultado, a pandemia da Covid-19 que afetou o 

17 mercado financeiro mundial. ITEM 2 — Avaliação do Plano de Ação Mensal de Gestão 

	

18 	dos Recursos Financeiros de 2020: o Comitê analisou os itens projetados no Plano de 

	

19 	Ação de 2020 e verificou que foram cumpridos mais de 90% das ações previstas. Deixaram 

	

20 	de ser efetuadas ou cumpridas parcialmente, o item 8 "F" - emitir relatório mensal de 

	

21 	diligências de verificação dos lastros: devido à dificuldade em obter informações dos fundos 

	

22 	estruturados para elaborar os relatórios, os mesmos não foram feitos, mas serão tratados 

	

23 	como prioridade para 2021. Item 8 "G" - call mensal com o consultor financeiro: alguns calls 

24 foram realizados, porém não de acordo ao cronograma estabelecido, devido à troca de 

	

25 	consultores ocorrida ao longo do ano. Item 8 "H" - visita presencial do consultor financeiro: 

	

26 	algumas visitas não ocorreram em decorrência da pandemia. Item 12 - elaboração de novo 

	

27 	Edital de Credenciamento: foi elaborada minuta, porém o Comitê decidiu aguardar a nova 

	

28 	norma, referente às alterações na Resolução do CMN n° 3.922/2010. Item 13 — 

	

29 	credenciamento de instituições financeiras: foram credenciados o Administrador BNP 

30 PARIBAS BRASIL (CNPJ: 01.522.368/0001-82), e Gestor XP VISTA ASSET 

	

31 	MANAGEMENT LTDA (CNPJ. 16.789.525/0001-98), do Fundo de Investimento no Exterior, 

32 MS Global. Administrador: BANCO SANTANDER BRASIL (CNPJ: 90.400.888/0001-42), e 

	

33 	Gestor SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMANT (CNPJ: 10.231.177/0001-52) do FIE 

	

34 	Santander Global Multimercado. Item 14 — renovação anual dos credenciamentos das 

	

35 	instituições financeiras: ocorreram as devidas atualizações de Administradores e Gestores, 

	

36 	com exceção da gestora que substituiu a RJI no Fundo Incentivo II, que até o momento não 

37 enviou a documentação solicitada e a renovação das gestoras Sul América e Constância 



Jos 

Ademir Aparecido Ant 
Membro - 

thia SoareA Amboni 
Membro 

38 	Investimento que estão em trâmite. ITEM 3 — Definição do Plano de Ação Mensal de 

39 Gestão dos Recursos Financeiros e Cronograma para o exercício de 2021: o Comitê 

40 	decidiu manter as mesmas obrigações estipuladas no plano anterior, com algumas 

41 	alterações no cronograma, e no item 8 "F", alterar o texto - emitir relatório mensal de 

42 	diligências de verificação dos lastros, para - emitir relatório mensal de acompanhamento dos 

43 	fundos estressados e no item 8 "H", visita presencial do consultor financeiro, alterar de seis 

44 	para duas visitas presenciais no ano, devido a pandemia. Nada mais havendo a tratar foi 

45 	encerrada a reunião às dezesseis horas e dez minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, 

46 	lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 

Maria SilvarSa Barbdsa Frigo 
Membro 



Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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CONVOCAÇAO 

Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16 

DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 30/12/2020 

Início: 10h30 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

extraordinária, devido necessidade de análise e aprovação do Plano de Ação Mensal da 

Gestão dos Recursos Financeiros e Cronograma para o exercício de 2021. 

Pauta: 

Análise da Carteira de Investimento; 

Avaliação do Plano de Ação Mensal de Gestão dos Recursos Financeiros de 2020; 

Definição do Plano de Ação Mensal de Gestão dos Recursos Financeiros e 

Cronograma para o exercício de 2021. 

José da Silva Neves 

Presidente 	 k5J,,1  bâcer:/  o 

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

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



MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

"/13 DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOr 

EXERCÍCIO 2020 

ATIVIDADES 
Mès 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mes 6 Mes 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

01 Ca (11 E12 (11 02 (11 (12 C11 (12 01 Q2 Q1 Q2 Q1 02 Q1 Ca Q1 02 CI1 Cl2 C11 02 

Acompanhamento diário: 

A Noticias do cenário econômico 

B índices financeiros 

C Fundos investidos 

2 Receber os extratos de rendimento até o 102 dia de cada mês 

3 Alimentar as planilhas em excel, dos fundos até o 122  dia de cada mês 

4 Consolidar as informações e gerar relatórios até o 122 dia de cada mês 

5 Inserir os dados no sistema, gerar relatórios e fazer a conferência 

6 Gerar as APRs e publicar no site 

7 Envio do DAIR/CADPREV mensalmente 

Reunião Comitê de Investimento (quinzenal): 

A Analisar os relatórios e emitir parecer para o Conselho 

13 Avaliar os resultados financeiros 

C Avaliar o desempenho da carteira de investimentos 

8 D Avaliar a conjuntura económica 

E Deliberar sobre alocações dos recursos financeiros 

F Emitir relatório mensal de diligências de verificação dos lastros 

G Call mensal com o consultor financeiro 

H Visita presencial do consultor financeiro 

9 Apresentar os relatórios ao Conselho Fiscal para aprovação 

10 Apresentar os relatórios ao Conselho de Administração para aprovação 

11 Publicar as atas no site cornos relatórios e pareceres anexos 

12 Elaboração de novo Edital de Credenciamento 

13 Credenciamento de instituições financeiras 

14 Renovação anual dos credenciamentos das instituições financeiras 

15 Publicar a relação das Instituições financeiras credenciadas no site 

16 Elaboração da Política de Investimentos 

17 Envio da Politica de Investimentos no CADPREV 

18 Promover reuniões com os economistas e gestores das instituições i  

19 Definir Plano de Ação e cronograma para o ano seguinte 

Nota: Aprovado pelo Comitê de investimentos na 1- reunião extraordinária realizada em 09 01 2020. 
Avaliado pelo Comitê de Investimentos na 182 reunião extraordinária realizada em 30/12/2020. 

Legenda: 

01 - primeira quinzena 

Q2 - segunda quinzena 



MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

PI ANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGP 

EXERCÍCIO 2021 

ATIVIDADES 
Mas 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês? Mes 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

ai ca 01 02 01 	02 01 02 01 02 01 02 01 13.2 01 02 01 0.2 01 0.2 0.1 02 01 02 

Acompanhamento diário: 

A Noticias do cenário económico 

B índices financeiros 

C Fundos investidos 

2 Receber os extratos de rendimento até o 102 dia de cada més 

3 Alimentar as planilhas, em excel, dos fundos até o 122 dia de cada mês II 
4 Consolidar as informações e gerar relatórios até o 122 dia de cada mês 

5 Inserir os dados no sistema, gerar relatórios e fazer a conferência 

6 Gerar as APRs e publicar no slte 

7 Envio do DA1R/CADPREV mensalmente 

Reunião Comitê de Investimento (quinzenal): 

A Analisar os relatórios e emitir parecer para o Conselho 

13 Avaliar os resultados financeiros 

C Avaliar o desempenho da carteira de Investimentos 

8 D Avaliar a conjuntura económica 

E Deliberar sobre alocações dos recursos financeiros 

F Emitir relatório mensal de acompanhamento dos fundos estressados 

G Call mensal com o consultor financeiro 

H Visita presenciai do consultor financeiro 

9 Apresentar os relatórios ao Conselho Fiscal para aprovação 

10 Apresentar os relatórios ao Conselho de Administração para aprovação 

11 Publicar as atas no site com os relatórios e pareceres anexos 

12 Elaboração de novo Edital de Credenclamento r 
13 Credenciamento de instituições financeiras 

14 Renovação anual dos credenciamentos das instituições financeiras 

15 Publicar a relação das instituições financeiras credenciadas no sita 1 
16 Elaborar a Politica de Investimentos 2022 aprovar no Conselho e publicar 

17 Revisar a Politica de Investimentos 2021, aprovar no Conselho e publicar 
I 1 

18 Envio da Politica de Investimentos no CADPREV 

19 Promover reuniões com os economistas e gestores das instituições 

20 Solicitar a consultoria financeira elaboração de estudo ALM 

21 Treinamento para acessar a plataforma SIRU da consultoria financeira 

22 Definir Plano de Ação e cronograma para 2022 

zaoa em 	 . 
Legenda: Q1 - primeira quinzena e 02 - segunda quinzena 
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