
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 

3 MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às nove horas e quarenta minutos, do dia vinte e nove de 

	

4 	março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos da Maringá 

	

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

	

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

	

7 	e ausência justificada de Ademir Aparecido Antonelli, por estar em licença para 

	

8 	tratamento de saúde. Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da reunião ordinária 

	

9 	realizada dia 11 de março, aprovada por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão 

10 da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de 

11 mercado: os membros discutiram sobre o cenário econômico e as oscilações do 

	

12 	mercado financeiro, e sobre as expectativas em relação ao plano de vacinação contra a 

	

13 	Covid-19 e a pauta de reformas, que segue sem definição pelo governo. O mais 

	

14 	recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no 

	

15 	curto prazo, pois a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda desenhar um 

	

16 	horizonte claro, em razão principalmente pelo cenário político interno. ITEM 2 - 

17 Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de 

	

18 	investimentos, verificou-se que diante do cenário econômico atual, as perspectivas para o 

19 fechamento do mês de março serão com resultados de rentabilidade negativa nos 

	

20 	investimentos em renda fixa e, na renda variável, apesar de toda oscilação há 

	

21 	possibilidade de fechar o mês com resultado positivo. ITEM 3 - Proposições de 

	

22 	investimentos/desinvestimentos: o Comitê emitirá parecer propondo ao Conselho de 

	

23 	Administração autorização para realocação do total de recursos aplicados no Fundo 

24 Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP, no valor aproximado de R$ 

	

25 	10.058.659,24 (dez milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove de reais 

26 e vinte e quatro centavos), para o Fundo ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 

	

27 	BRL FIC Fl , mantendo o mesmo segmento, multimercado, art. 8°, III da Resolução CMN 

28 3.922/2010, porém com benchmark S&P 500, sem vinculação ao câmbio, e com uma 

29 performance bem superior ao Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP. A 

30 análise do Fundo proposto efetuada pela consultoria financeira foi positiva e 

	

31 	recomendaram a aplicação. O Comitê emitirá parecer propondo a aplicação das 

	

32 	contribuições previdenciárias superavitárias do Fundo Previdenciário, referente ao mês 

	

33 	de março, e a parcela da dívida previdenciária a ser repassada no mês de abril, no Fundo 

34 CAIXA Fl BRASIL REFERENCIADO Dl LP, devido ao atual cenário econômico, com 

	

35 	resultados negativos nos índices de renda fixa, e posteriormente, remanejar para outros 

	

36 	fundos, em momento oportuno. ITEM 4 — Renovação de Credenciamento para análise 

	

37 	e aprovação: foram analisados os documentos: Termo de Credenciamento da Gestora 



38 	NAVI Capital Ltda e da Distribuidora de Fundos XP Investimentos CCTVM, bem como as 

39 certidões negativas, Municipal, Estadual, Federal e FGTS para renovação do 

40 credenciamento, os quais foram aprovados e serão emitidos os Atestados. ITEM 5 — 

41 	Assuntos gerais: Será renovado o contrato firmado com a empresa Crédito & Mercado 

42 	para consultoria financeira, que se encerra em 31 de março. Nada mais havendo a tratar 

43 	foi encerrada a reunião às doze horas e quinze minutos, e eu Maria Silvana Barbosa 

44 	Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 29/03/2021 

Inicio: 09h30 

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; 

Renovação de Credenciamento para análise e aprovação; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo  lyá&aLe 	c29/ 0.5  to2o.21_. 
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