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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às oito horas e trinta minutos, do dia treze de janeiro do ano 

	

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

	

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

	

6 	membros: José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e 

	

7 	ausência justificada de Ademir Aparecido Antonelli, por estar em período de férias. 

	

8 	Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da reunião extraordinária realizada dia 30 de 

	

9 	dezembro, aprovada por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, 

	

10 	sendo ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os 
11 membros ouviram o áudio de um dos vídeos diários de Fabio Spyer informando 
12 rapidamente sobre o cenário econômico mundial. Em seguida ouviram também um 

	

13 	áudio encaminhado por José Eduardo de Toledo Abreu Filho, economista consultor da 

	

14 	Multinvest Capital, o qual também comentou sobre o cenário econômico atual e 

	

15 	salientou que as perspectivas para as atividades econômicas voltarem a normalidade 

	

16 	vai exigir muita paciência, pois o ano de 2021 será tão difícil e incerto quanto 2020. 
17 ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a 
18 carteira de investimentos verificou-se que o mês de dezembro apresentou a melhor 

	

19 	rentabilidade no ano, com um resultado de 20,102 milhões, correspondente a 4,08% de 
20 retorno contra uma meta de 1,97%. A carteira consolidada em 2020 fechou em R$ 

	

21 	512,830 milhões e a rentabilidade ficou positiva em R$ 15,936 milhões, com um retorno 

	

22 	positivo na renda fixa de R$ 18,566 milhões, na renda variável negativo de R$ 3,533 

	

23 	milhões e investimentos no exterior positivo de R$ 904 mil. A rentabilidade da carteira no 

	

24 	ano de 2020 foi de 2,91%, não atingindo a meta atuarial (INPC + 5,88% a.a), 

	

25 	correspondente a 11,62%, devido a toda volatilidade ocorrida no mercado financeiro por 
26 consequência da pandemia da COVID-19, e que num ano tão difícil como esse, não 

	

27 	ficar com rentabilidade negativa é um bom resultado. O Fundo GGR PRIME I ainda não 
28 enviou o extrato do fechamento de dezembro, portanto haverá alterações no resultado 

	

29 	assim que forem inseridas as informações do referido extrato. ITEM 3 - Proposições de 

	

30 	investimentos/desinvestimentos: o Comitê decidiu solicitar a consultoria financeira 

	

31 	análise de alguns fundos em renda fixa com estratégia ativa e também de renda 

	

32 	variável, fundos de ações no Brasil e um do exterior, sendo os seguintes: Renda fixa: 
33 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO, WESTERN ASSET IMA-B ATIVO, WESTER 
34 ASSET ATIVO MAX. Renda Variável: BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES, CAIXA VALE 
35 DO RIO DOCE Fl AÇÕES e AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY 
36 ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES. Após recebimento das 

	

37 	análises efetuadas pela consultoria o Comitê fará sua avaliação e emitirá parecer de 

	

38 	proposta para o Conselho de Administração. ITEM 4 — Informações recebidas sobre 
39 os Fundos Fechados: recebido no mês de dezembro as seguintes informações: a) 

	

40 	Fundo GGR PRIMEI, Convocação AGC para dia 26/01/2021; Ata da AGEC realizada no 

	

41 	dia 30/11/2020; e-mail da Administradora informando da solicitação da CVM para que os 

	

42 	cotistas se manifestem justificando a troca do Gestor do Fundo, conforme AGC 

	

43 	realizada em 30/11/2020, na qual a Maringá Previdência votou contra a troca; Relatório 

	

44 	dos Casos Judicializados, emitido pela Gestora Aurora Capital; Protocolo de envio do 
45 Fato Relevante. b) Fundo INCENTIVO II: Resposta ao ofício n° 225/20 MGA PREV 

	

46 	solicitando esclarecimentos sobre a atual situação do fundo; Ata da AGC realizada dia 

	

47 	01/12/2020, seguida de minuta de manifestação de voto para aprovação de contratação 



Amboni 
Mem ro 

48 	do escritório Maia Brito Advogados Associados para ingresso de ação de reparação de 
49 	danos do Fundo em face dos antigos prestadores de serviço; c) OSACO PROPERTIES 
50 	FII: convocação de AGEC para dia 22/01/2021 de forma virtual; fato relevante 
51 encaminhado pela Administradora Planner, referente a conclusão do Laudo de 
52 	Avaliação versão final em 25/05/2020; recebemos ainda da Administradora um aviso 
53 com informações sobre a custódia do fundo. ITEM 6 - Assuntos gerais: o Comitê 
54 	recebeu resposta referente às solicitações de ajustes no sistema SIRU encaminhadas 
55 	através de e-mail a consultoria financeira Crédito e Mercado, que efetuou algumas e 
56 	justificou as não atendidas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze 
57 	horas e quarenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, 
58 	depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 

k , J 	" a 	a Neves 
Presidente 

Maria Silv na Barb sa Frigo 
Membro 



--1"; 

MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
MARINGÁ  

CONVOCAÇÃO 

Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 13/01/2021 

Inicio: 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; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Informações recebidas sobre os Fundos Fechados; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

          

      

       

       

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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Solicitação de ajustes no sistema SIRU, para otimizar a transparência das informações 
referentes a Cadeira de Investimentos da Maringá Previdência, conforme segue: 

1. Relatório Analítico de Investimentos: 

incluir uma coluna informando o percentual ou valor da taxa de administração 

de cada Fundo de Investimento; 

Na tela de Rentabilidade existe uma coluna com a Taxa de Administração dos 

Fundos. Essa informação também é mostrada nas lâminas dos Fundos. 

inserir dados referentes a quantidade de cotistas e percentual s/ PL do Fundo 

que aparecem em branco no relatório (W7, Ático, BR Hotels, Osasco); 

Os fundos mencionados são Fundos Estruturados. Por terem características 

próprias, a divulgação e o acesso às informações destes fundos são diferentes 

dos demais fundos. Estamos trabalhando no sentido de obter essas informações 

para complementar o sistema. 

excluir no relatório de enquadramento da PI, coluna onde informa o total do 

percentual da estratégia Sup ( 200%, 80%, 15%); 

Esta coluna é necessária para que o sistema fique em conformidade com o 

solicitado pela legislação. 

alterar o nome do gestor do Fundo Incentivo II para BRPP Gestão de 

Produtos Estruturados Ltda que assumiu a gestão em 03/08/2020 e no sistema 

consta RJI Corretora de Valores 

Alterado 

Corrigir o nome do Fundo ;Afico FIC FIP, para Brasil Florestal FIC de FIP; 

Alterado 

onde informa retorno dos investimentos na renda varável faltam muitas 

informações, tais como o benchmark de alguns dos fundos, percentuais de 

rentabilidade no mês e nos FIE o benchmark dos fundos MS GLOBAL e 

Santander Global é o MSCI WORLD e no relatório consta como não informado; 
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Essas informações não estão preenchidas na CVM, motivo pelo qual elas não 

são mostradas no relatório. 

g) as Administradoras: Gradual Investimentos e Orla DTVM foram substituídas 

pela RJ' Corretora de Valores e no sistema continuam ativas; 

Alterado 

Maringá, 11 de dezembro de 2020. 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
Dir. Previdenciária e Financeira 

À Crédito e Mercado 
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