
	

1 	Comitê de Investimentos 

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

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às nove horas e trinta minutos, do dia treze de abril do ano de dois mil e vinte e 

	

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

	

5 	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 29 de março, aprovada por unanimidade. 

	

8 	Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 — Análise do cenário 

9 macroeconômico e expectativas de mercado: os membros ouviram um áudio enviado por 

	

10 	José Eduardo de Toledo Abreu Filho, economista consultor da Multinvest Capital, que comentou 

	

11 	sobre a importância das ações na carteira para bater a meta atuarial, uma vez que a renda fixa 

	

12 	não está proporcionando o retorno necessário e destacou a importância da diversificação da 

	

13 	carteira de investimentos para diminuir o risco, já que o RPPS precisa garantir recursos para 

	

14 	honrar com as obrigações futuras do plano previdenciário. Em seguida, com inicio às dez horas 

	

15 	houve uma videoconferência com o Sr. Vinícius Borini, representante da Caixa Econômica 

	

16 	Federal (São Paulo), participaram ainda Leila Silva, Maikol de Abreu (Londrina) e Leonel 

	

17 	Meneguele (Maringá). O Sr. Vinícius solicitou a reunião para falar sobre cenário econômico, 

	

18 	apresentou um comparativo dos fundos de renda variável existentes na carteira do RPPS com 

	

19 	dois fundos da CAIXA no mesmo segmento, o CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES e o 

	

20 	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES. Comentou ainda que a expectativa da equipe da 

	

21 	Caixa é de que o IBOV possa atingir 132 mil pontos até o final de 2021. ITEM 2 - Avaliação dos 

	

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

	

23 	que o mês de março apresentou rentabilidade positiva com um resultado de R$ 6,465 milhões, 

	

24 	correspondente a 1,25% de retorno contra uma meta de 1,42%. A carteira consolidada fechou 

	

25 	em R$ 523,370 milhões, com um retorno negativo na renda fixa de R$ 414 mil, na renda 

	

26 	variável positivo de R$ 6,612 milhões e investimentos no exterior positivo de R$ 267 mil. ITEM 3 

27 — Emissão de Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de março: o Comitê 

	

28 	emitirá Parecer ao Conselho Fiscal, referente a rentabilidade, riscos, receitas e despesas do mês 

29 de março para análise e aprovação. ITEM 4 - Proposições de 

	

30 	investimentos/desinvestimentos: o Comitê apresentará a proposta de resgatar o total dos 

31 recursos alocados no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO de 

	

32 	aproximadamente R$ 15.164.365,80 (quinze milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e 

	

33 	sessenta e cinco reais e oitenta centavos) que não vem apresentando resultados satisfatórios, e 

	

34 	posteriormente distribuir em fundos de renda variável e investimento no exterior já existentes na 

	

35 	carteira, da seguinte forma: ITACJ PRIVATE S&P 500 BRL FIC MULTIMERCADO (8°, III) — R$ 

	

36 	5.000.000,00; SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE A MULTIMERCADO (9°- 

	

37 	A, II) — R$ 3,500.000,00; MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES (9°- A, II) — 

38 R$ 3.500.000,00; CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Fl AÇÕES (9°- A, III) — 

	

39 	aproximadamente R$ 3.164.365,80, seguindo a estratégia traçada na Política de Investimento, 

	

40 	em aumentar as posições na renda variável e investimentos exterior. ITEM 5 — Informações 
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41 recebidas sobre os Fundos Fechados: recebido no mês de MARÇO as seguintes 

42 	informações: a) BR HOTÉIS FII: relatório de gestão do 1° trimestre de 2021; b) Brasil Florestal 

43 	FIP: resultado da consulta formal sobre as demonstrações financeiras auditadas do Fundo. ITEM 

44 	6 - Análise e aprovação de Credenciamento de Instituições Financeiras: foram analisados 

45 o Termo de Credenciamento da Gestora A5 Capital Partners Ltda, bem como as certidões 

46 	negativas, Municipal, Estadual, Federal e FGTS para renovação do credenciamento, os 

47 quais foram aprovados e será emitido o Atestado. ITEM 7 - Assuntos gerais: nenhum 

48 	assunto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e eu 

49 	Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

50 	devidamente assinada. 
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SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 13/04/2021 

Inicio: 09h00 

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 março; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Informações recebidas sobre os Fundos Fechados; 

Análise e aprovação de Credenciamento de Instituições Financeiras; 

Assuntos gerais. 
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