
1 	Comitê de Investimentos 

2 	ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

3 	DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas, do dia vinte e cinco de junho do ano de dois 

4 	mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos 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, 

7 	Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da reunião 

8 	ordinária realizada dia 15 de junho e extraordinária dia 23 de junho, aprovadas por 

9 	unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do 

10 cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os membros discutiram o 

11 	cenário econômico, no mercado internacional, a discussão em relação a inflação segue 

12 	latente, diferente do Brasil, que possui um histórico inflacionário negativo, o tema é de 

13 certa forma comum em grande parte dos países desenvolvidos, e o processo de 

14 	recuperação mais robusto alimenta a discussão. O COPOM, através do Banco Central, 

15 	elevou a taxa de juros em 0,75%. As expectativas positivas em relação ao Brasil, passam 

16 	por um processo de imunização mais eficiente. ITEM 2 - Avaliação dos investimentos 

17 	que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos, verificou-se que 

18 	diante do cenário econômico atual, as perspectivas para o fechamento do mês de junho 

19 	serão com resultados de rentabilidade positiva nos investimentos de renda variável 

20 	doméstica, já na renda fixa, os índices de médio e longo prazo apresentam melhores 

21 	resultados perante os de prazo mais curtos, que provavelmente fecharão o mês negativo. 

22 	No investimento no exterior mesmo com a queda do dólar alguns dos fundos apresentam 

23 	rentabilidade positiva. ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: O 

24 	Comitê emitirá parecer propondo a aplicação referente ao parcelamento de divida 

25 	previdenciária, a ser repassada no mês de JULHO, no valor aproximado de R$ 

26 	100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl 

27 RENDA FIXA LP e das contribuições previdenciárias superavitárias do Fundo 

28 	Previdenciário, no valor aproximado de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil 

29 	reais), correspondente ao mês de JUNHO de 2021, alocando R$ 3.000.000,00 (três 

30 milhões de reais) na renda variável, no Fundo CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC 

31 	AÇÕES (8°, II,"a") e a diferença estimada de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos 

32 mil reais) em investimentos no exterior, no Fundo AXA WF FREMLINGTON DIGITAL 

33 	ECONOMY ADVISORY IE (9°-A, II), seguindo as diretrizes traçadas na Política de 

34 	Investimentos e considerando o cenário econômico atual de renda fixa com muita 

35 	volatilidade e rentabilidade baixa, a renda variável e investimento no exterior são as 

36 	melhores opções, porque mesmo com volatilidade no mercado externo, a recuperação é 

37 	bem mais expressiva e rápida que a renda fixa. A definição dos fundos foi baseada no 
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38 	estudo de Análise de Risco e Desempenho efetuado pela consultoria financeira. ITEM 4- 

39 Nova Portaria de Nomeação do Comitê de Investimentos: conforme o Regulamento 

40 	do Comitê de Investimentos, o mandato dos atuais membros se encerra em 30 de junho, 

41 	e será emitida nova Portaria de nomeação do Comitê, na qual serão reconduzidos os 

42 	membros atuais e será inserido um novo membro, o servidor Leandro dos Santos 

43 	Domingos, totalizando cinco membros para composição do Comitê de Investimentos. 

44 	ITEM 5 - Assuntos gerais: nenhum assunto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

45 	reunião às onze horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a 

46 	presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 25/06/2021 

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; 

Nova Portaria de Nomeação do Comitê de Investimentos; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 
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