
Comite de Investimentos

ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE: DE INVESTIMENTOS DA 

MARINGA PREVID&NCIA. As treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de Janeiro 

do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comite de Investimentos da Maringa 

Previdencia, ordinariamente, na sala de reunioes da Maringa Previdencia com a presenga 

dos membros Cinthia Soares Amboni, Ademir Aparecido Antonelli, Leandro dos Santos 

Domingos, Maria Silvana Barbosa Frigo e Jose da Silva Neves. ITEM 1 - Leitura a ata da 

1a reuniao ordinaria realizada dia 13/01/2022: o Sr. Leandro proferiu a leitura da ata da 

reuniao ordinaria realizada no dia 13/01, a qual foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 - 

Aprovagao do Regimento Interne do Comite de Investimentos: A presidente Cinthia 

apresentou a minuta do novo Regimento Interne do Comite de Investimentos adequado a 

LC 1.304/2022, sendo observado o Art. 22 que trata das faltas dos membros nas 

reunioes, que nao ficou bem claro a todos, sendo definido que o texto seguira o mesmo 

teor aplicado aos Conselhos de Administragao e Fiscal. ITEM 3 - Analise do cenario
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macroeconomico e expectativas de mercado: os membros ouviram o podcast diario 

do Pablo Spier publicado no grupo de whatsapp XP Transforma, que comenta sobre os 

principais acontecimentos que afetam o mercado, tais como.
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17 a alta da inflagao nos 

Estados Unidos com tendencia a ocorrerem mais aumentos, a tensao Russia e Ulcrania18

que estao em atrito.19 ITEM 4 - Avaliagao dos investimentos que compoe o 

patrimonio: ao analisar a carteira de investimentos, verificou-se que ate o momento as20

perspectivas sao de incertezas para o fechamento do mes de Janeiro, devido a 

volatilidade do mercado financeiro. A renda fixa e renda variavel, domestica e exterior 

seguem instaveis, apresentando rentabilidade negativa na maior parte do perlodo. ITEM 

5 - Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: O Comite emitira Parecer 

sugerindo alocagao dos valores do Fundo Previdenciario, referente ao parcelamento de 

divida previdenciaria, a ser repassada no mes de fevereiro, no valor aproximado de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADG 
Dl, e dos recursos superavitarios das contribuigoes previdenciarias, no valor aproximader' 

de R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), correspondentes ao mes de 

Janeiro de 2021, na renda fixa, no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 

REFERENCIADG Dl, como estrategia para posterior aquisigao de tltulos publicos NTN-B 

com taxa de juros acima de 6%. Tal estrategia, mais conservadora e devida a volatilidade J 

intensa e falta de perspectivas em relagao a estabilidade do mercado financeiro interno e 

externo, sendo mais prudente a mitigagao do risco, observando o passive atuarial, os 

limites e diretrizes tragadas na Politica de Investimentos. ITEM 6 - Comunicado de . 
Fato relevante ocorrido no Fundo LME Multisetorial IPCA FIDC: A Gestora Graphen A 

enviou comunicado informando a ocorrencia de processamento da carteira de ativos do
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38 referido Fundo de Investimento, devido ao Fato Relevante informando que houve
39 recuperaqao de um dos creditos. ITEM 7 - Analise da Minuta da Politica de
40 Investimentos para aprovagao: Foi discutida a nova minuta da Politica de

41 Investimentos 2022, adequada a nova Resolugao n° 4.963/2021, devera ser concluida na
42 proxima reuniao do Comite. ITEM 8 - Assuntos gerais: o Sr. Leandro informou que foram

43 encaminhados os documentos e informagoes referente a auditoria do Fundo Brasil
44 Florestal FIR, cumprindo o prazo estipulado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a

45 reuniao as dezesseis horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei

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

47 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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CONVOCAQAO
Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16

SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS
Data: 24/01/2022 

Inicio: 13h30
Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

A Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao ordinaria, a 

tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:
1) Leitura a ata da 1a reuniao ordinaria realizada dia 13/01/2022;

2) Aprovagao do regimento Interne do Comite de Investimentos;

3) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;
4) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;
5) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;

6) Comunicado de Fato Relevante ocorrido no fundo LME REC Multisetorial IPCA FIDC;

7) Analise da Minuta da Politica de Investimentos para aprovagao;

8) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni
<2.1 /OWPresidente
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CORRETORA 
DE VALORES

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ/MF ng. 12.440,789/0001-80

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n? 42.066.258/0002-11, com 
enderego no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor n° 97, 7° andar ("RJI" e 
"Administradora"), na qualidade de administradora do LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITORIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n^. 12.440.789/0001-80 ("Fundo"), vem divulgar comunicado 
a V.Sas., no sentido de que o Fundo teve a carteira reprocessada no fechamento do dia 20 de Janeiro de 2022, tendo 
em vista o que segue:

(i) Que, em 28 de dezembro de 2021, foi firmado o Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Transa^ao 
Extrajudicial com a Transportadora Translina Ltda. - EPP., que reformulou as conduces da transa?ao 
original, de modo que o saldo devedor da dfvida, passou a ser de R$ 258.310,17 (duzentos e cinquenta e 
oito mil, trezentos e dez reais e dezessete centavos), a ser quitado em 05 (cinco) parcelas mensais e 
consecutivas, no valor de R$ 51.662,03 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e tres 
centavos), sendo o primeiro pagamento em 15 de Janeiro de 2022, nos termos do Primeiro Aditivo.
Neste sentido, no fechamento do dia 20 de Janeiro de 2022, o novo valor de divida, no montante de R$ 
258.310,17 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dez reais e dezessete centavos) foi levado a 0% 
(zero por cento) de PDD.
Considerando a quita^ao da primeira parcela, no valor de R$ 51.662,03 (cinquenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e tres centavos), o ativo denominado "NP TRANSALINA" passa ao saldo de R$ 
206.648,14 (duzentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e catorze centavos).

(ii)

(iii)

Os cotistas tambem podem obter informa^oes atraves do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 3500- 
4507. Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2022.

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

1RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Telefone: + 55 21 3500 4500

Rua do Ouvidor- 97 - 7° Andar - Centro Rua da Belgica - 10 - Sala 605 - Comercio

- Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - - Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil
www.rjicv.com.br

mailto:legal@rjicv.com.br
http://www.rjicv.com.br

