
	

1 	Comitê de Investimentos 

	

2 	ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas, do dia dois de julho do ano de dois mil e vinte, 

	

4 	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, Maria 

	

6 	Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli e Cinthia Soares Amboni. Iniciado os 

	

7 	trabalhos com a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico 

	

8 	e expectativas de mercado: os membros analisaram o relatório da consultoria financeira 

	

9 	com data de 29/06/2020, o qual informa que os mercados de risco devolveram boa parte 

	

10 	dos ganhos recentes, com os investidores em alerta devido à reaceleração do contágio pelo 

	

11 	"coronavirus", na medida em que a reabertura das economias avança em algumas regiões 

	

12 	do planeta trazendo algum alento para a recuperação econômica global e destaca a 

	

13 	divulgação da ata da reunião do Copom que reduziu a taxa Selic para 2,25% ao ano, com 

	

14 	recado dado no comunicado pós-reunião, de que "eventual ajuste futuro na Selic será 

	

15 	apenas residual", ou seja, não confirmou nem descartou novo movimento. Para a bolsa 

	

16 	brasileira a semana foi de queda, porém com variação constante sendo em sua maioria com 

	

17 	resultados positivos. Apesar das incertezas as perspectivas são as melhores possíveis e os 

	

18 	membros do comitê estão otimistas quanto a retomada do mercado financeiro interno. 

19 (https://www.creditoemercado.com.briconsultoria/ciNoticia.asp.  ITEM 2 - Avaliação dos 

	

20 	investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos 

	

21 	verificou-se que a previsão da rentabilidade referente ao fechamento do mês de junho será 

	

22 	positiva. Os índices de renda fixa avançando menos, mas recuperando as perdas, inclusive 

	

23 	alguns já apresentam rentabilidade positiva no ano, já a renda variável teve um retorno mais 

24 expressivo, mas ainda acumula perda no ano. ITEM 3 - Proposições de 

	

25 	investimentos/desinvestimentos: as análises de quatro fundos solicitadas em junho a 

	

26 	consultoria financeira foram concluídas e o Comitê decidiu apresentar proposta ao 

	

27 	Conselho de Administração para aplicação em dois deles, que tiveram análise positiva da 

	

28 	consultoria, sendo um deles o Fundo Santander Global Equities Investimento no Exterior Fl 

	

29 	Multimercado, no segmento de renda variável, multimercado exterior, a principio o valor de 

	

30 	R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para inclusão na carteira e acompanhar a evolução da 

	

31 	rentabilidade para aportes gradativos, afim de fazer preço médio, com resgate de recurso do 

	

32 	Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A. O segundo, o Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total 

	

33 	FIC RF Previdenciário, no segmento de renda fixa, gestão duration (alocação ativa), o valor 

	

34 	de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), seguindo orientação da consultoria para aumentar 

	

35 	a posição nesse segmento, e resgate do Fundo BB Alocação Ativa FIC RE Previdenciário, 

	

36 	que apesar do nome possui gestão passiva não se enquadrando como gestão duration. O 

	

37 	Comitê decidiu também apresentar novamente proposta de aplicação no Fundo Caixa 

	

38 	Institucional BDR Nível 1 A Ações, no segmento de renda variável, ações no exterior, a 
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39 	princípio o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para inclusão na carteira e 

40 	acompanhar a evolução da rentabilidade para aportes gradativos, afim de fazer preço 

41 	médio, com resgate de recurso do Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A. A estratégia de 

42 	investimento no exterior está prevista na Política de Investimentos, e ainda não foi aportado 

43 	nenhum recurso, e o Comitê entende ser uma oportunidade de diversificação e eficiência da 

44 	carteira, uma vez que não ficamos limitados ao mercado interno e em momentos de crise 

45 	uma estratégia poderá compensar a outra. O resgate do fundo com índice IDKA IPCA 2A, foi 

46 	baseada no entendimento que no segundo semestre com a queda da taxa SELIC e o índice 

47 	de inflação oficial IPCA, com previsão abaixo da meta irá impactar nos juros a curto prazo. O 

48 	Comitê emitirá pareceres e providenciará os processos de análise dos novos fundos e 

49 	encaminhará ao Conselho de Administração na próxima reunião para aprovação. ITEM 4 — 

50 	Informações recebidas sobre os Fundos Fechados: convocação e parecer técnico para 

51 	assembleia por videoconferência do Fundo W7 que iniciou dia 19/06, foi suspensa e 

52 	concluída dia 26/06, sendo que a ata ainda não foi disponibilizada até o momento. 

53 	Convocação e parecer técnico para assembleia por videoconferência do Fundo Incentivo II 

54 	no dia 30/06. Convocação e parecer técnico para assembleia por áudio conferência do 

55 	Fundo Brasil Florestal FIC FIP no dia 03/07, às 10h00. Convocação e parecer técnico para 

56 	assembleia por audio conferência do Fundo Brasil Florestal FIP no dia 03/07, às 15h00. 

57 	Convocação para assembleias dos Fundos LME IPCA FIDC e LME IMA-B, no dia 23/07 às 

58 	11h00 e 14h00, respectivamente, para troca do Administrador, devido o atual estar impedido 

59 	pela CVM a continuar administrando Fundos de Investimentos. A Planner, administradora do 

60 	Osasco Properties Fundo de Investimentos Imobiliário — Fll enviou fato relevante e laudos 

61 	de avaliação, referente reavaliação do fundo para reprocessamento da carteira no mês de 

62 	junho de 2020, com saldos ajustados em 31/12/2017, 30/06/2018 e 30/06/2019, com perdas 

63 	de mais de 50% no valor das cotas. 	ITEM 5 — Assuntos gerais: nenhum assunto 

64 	abordado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze horas e quinze 

65 	minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

66 	aprovada, segue devidamente assinada. 
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DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 02/07/2020 

10h00 

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; 

Informações recebidas sobre os Fundos Fechados; 

Assuntos gerais. 
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