
1 Comite de Investimentos
2 ATA DA SEGUNDA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS

3 DA MARINGA PREVIDENCIA. As quatorze horas, do dia quatorze de fevereiro do ano

4 de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comite de Investimentos, extraordinariamente, na

5 sala de reunioes da Maringa Previdencia com a presenga do Presidente: Jose da Silva

6 Neves, dos membros: Barbara da Silva Garcia, Elisangela da Silva Candil, Leandro dos

7 Santos Domingos, a ausencia do membro Ademir Aparecido Antonelli foi justificada pelo

8 Presidente devido estar usufruindo ferias regulamentares. Tambem esteve presente a

9 Diretora de Gestao Previdenciaria e Financeira, Sra. Maria Silvana Barbosa Frigo.

10 Iniciado os trabalhos, sendo: ITEM 1 - Live: Estrategia Global Opportunities e suas
11 recentes atualizagoes frente as mudangas globais: as disposigdes tratadas nesta

12 live, relaciona-se mais especificamente ao fundo: MS GLOBAL OPPORTUNITIES

is ADVISORY, que apresentou rentabilidade negativa de 17,86% no fechamento de

14 Janeiro e que sera ponto de atengao para os proximos periodos. Com a palavra, o

15 Senhor Victor Arakaki, da Morgan Stanley, relatou que o cenario mundial foi desafiador

16 como urn todo, devido aos ruidos gerados em relagao a economia, mas que, no

17 entanto, apesar da queda acentuada no mes, os fundamentos da carteira do Fundo em

18 questao nao mudaram, a alocagao em empresas consolidadas e com alta qualidade

19 favorece a rentabilizagao do patrimonio a longo prazo, todavia, a curto prazo, a

20 volatilidade e urn fator de risco aceitavel para o segmento de renda variavel. ITEM 2 -

21 Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: o Comite emitira parecer

22 propondo ao Conselho de Administragao, autorizagao para aplicar o valor

23 correspondente ao cupom dos Titulos Publicos NTN-B 2040, previstos para o proximo

24 dia 15 de fevereiro, na quantia de R$ 517.224,25 (quinhentos e dezessete mil, duzentos

25 e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), no Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA

26 FIXA REFERENCIADO Dl, como estrategia para posterior aquisigao de titulos publicos.

27 O comite esta analisando os procedimentos necessarios, de acordo com a Portaria

28 n° 04/2018 da Secretaria de Previdencia, para aquisigao de Titulos Publicos com

29 “marcagao na curva”. ITEM 3 - Apresentagao de produtos de investimentos: O

30 comite recebeu o Senhor Alexandre Conversani Jr. representante da Premier

31 Investimentos, parceira do Banrisul, que apresentou o trabalho realizado com Fundos

32 de Indice ETF’s, que sao ativos negociados em Bolsa. Esses ativos buscam

33 acompanhar a variagao de determinado indice (Benchmark), podendo ser ele de agdes

34 ou Titulos Publicos Federais. O tipo de produto exposto, esta enquadrado no Art. 8°, I,

35 “b” da Resolugao CMN n° 4.963/2021. O Sr. Alexandre realizou comparagoes com V



36 alguns Fundos de Investimentos que a Maringa Previdencia possui em carteira,

37 demonstrou um relatorio com algumas operagdes realizadas e, ainda, enfatizou a

38 importancia da diversificagao em um produto diferenciado, com boas oportunidades de

39 retorno. A Sra. Maria Silvava Barbosa Frigo, realizou alguns questionamentos sobre a

40 operacionalizagao que foram sanadas pelo representante. Por fim, o Senhor Alexandre

41 agradeceu a atengao de todos e colocou-se a disposigao para eventuais duvidas. Nada

42 mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao as dezessete boras, e eu Leandro dos

43 Santos Domingos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue

44 devidamente assinada pelos presentes.
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SEGUNDA REUNIAO EXTRAORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS

Data: 14/02/2022

Inicio: 14h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao extraordinaria 

a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Live: Morgan Stanley: Estrategia Global Opportunities e suas recentes atualizagoes frente 

as mudangas globais;
2) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;
3) Apresentagao de produtos de investimentos.
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