
Comite de Investimentos

ATA DA VIGESIMA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO DA 

MARINGA PREVIDENCIA. As quatorze horas e trinta minutos, do dia seis de dezembro do ano 

de dois mil e vinte e urn, reuniu-se o Comite de Investimento da Maringa Previdencia, 

ordinariamente, na sala de reunioes da autarquia com a presenga da presidente, Cinthia Soares 

Amboni, dos membros: Leandro dos Santos Domingos, Maria Silvana Barbosa Frigo, e ausencia 

justificada de Ademir Aparecido Antonelli e de Jose da Silva Neves. Iniciou-se a discussao da 

pauta, sendo ITEM 1 - Leitura das atas da 22a reuniao ordinaria e 9a e 10a reunioes 

extraordinarias: Foi realizada a leitura das atas e aprovadas por unanimidade. ITEM 2 - 

Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado: os membros discutiram o 

texto publicado diariamente pelo Sr. Daniel Longo Abramonay, consultor da SOMMA 

Investimentos no grupo de WhatsApp da APEPREV, com informagoes recentes sobre o cenario 

economico, tais como: a preocupagao com a falta de informagoes defmitivas sobre a variante 

Omicron (nova mutagao do coronavlrus) e os riscos de uma nova onda da pandemia que 

seguem impondo cautela aos mercados globais, embora isso nao tenha impedido movimentos 

de protegao contra uma provavel agao antecipada do Fed no aperto monetario, com o investidor 

correndo para os Treasuries e o dolar, que ja se aproxima dos R$ 5,70. Na semana do Copom, 

no entanto, o alivio fiscal com a PEC dos precatorios e os numeros recessivos da economia 

ajustam as expectativas para uma alta de 1,50 pp da taxa Selic. O ex-presidente do Banco 

Central llan Goldfajn disse em entrevista que esse desafio sera longo, “de uns dois anos”, 

mesmo admitindo uma “provavel recessao” em 2022. Para llan, o quadro de inflagao e resultado 

de “muito esforgo” para gerar incertezas. “Passamos os ultimos dois anos com incertezas fiscais, 

economicas, politicas e institucionais. Dm dia a conta vem. Se pudermos ter urn cambio estavel
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no ano que vem, ajudara na inflexao, assim como uma resolugao fiscal melhor”. A expectativa, 

porem, e de urn cambio depreciado com o cenario externo mais desfavoravel, a partir de uma 

inflagao global maior, aumento dos juros nos EDA e eleigoes polarizadas no Brasil. Conclui-se

ITEM 3 - Avaliagao dos investimentos que compoe o
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que 2022 sera urn ano desafiador. 

patrimonio: o relatorio financeiro do mes de novembro nao foi finalizado ate a data de hoje
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devido nao ter chegado os extratos de todos os fundos que tern prazo ate dia dez de dezembro 

para envio por parte dos administradores. ITEM 4 - Emissao de Parecer referente aos 

relatorios financeiros do mes de novembro: ficou definido que devido os relatorios financeiros 

nao estarem concluidos nao foi possivel elaborar o Parecer, ficando para a proxima reuniao. 

ITEM 5 - Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: o Comite aguardara o fechamento 

do mes para apos analise da carteira estudar e apresentar proposta. ITEM 6 - Informagoes 

recebidas sobre os Fundos Fechados: recebido no mes de novembro as seguintes 

informagoes: a) Fundo Osasco Properties: convocagao de AGC a ser realizada no dia 

01/12/2021 as 15h00, e no dia 30/11/2021 foi recebido notificagao de cancelamento da referida 

assembleia; b) LME IMA-B: relatorio mensal elaborado pela Gestora Graphen. ITEM 7 - 

Revisao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 2021 e elaboragao do 

Plano Mensal dos Recursos e Cronograma 2022: foi decidido que este item sera discutido na
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41 proxima reuniao do Comite. ITEM 8 - Assuntos gerais: Nenhum assunto apresentado. Nada

42 mais havendo a tratar foi encerrada a reuniao as dezesseis horas e trinta e cinco minutes, e eu

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

44 devidamente assinada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV'

Maria Silvana Barbosa Frigo 

Membro

Cinitw^rSoarefe Amboni 

Presidente

Leandro dos Santos Domingos 

Membro
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VIGESIMA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS

Data: 06/12/2021 

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 das atas da 22a reuniao ordinaria e 9a e 10a reunioes extraordinarias;

2) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;

3) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;
4) Emissao de Parecer referente aos relatorios financeiros do mes de novembro;

5) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;

6) Informagoes recebidas sobre os Fundos Fechados;
7) Revisao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 2021 e elaboragao do 

Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 2022;

8) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni 

Presidente
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