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Atos da Administração Indireta:

PREVISCAM
Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Investimentos da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo
Mourão - PREVISCAM, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2020, às 08horas e 30 minutos na sede da PREVISCAM,
nesta cidade, com as presenças dos seus integrantes: da Superintendente Silvane Bottega, do Gestor Financeiro e Contador Floriano
Czachorowski Júnior, da Procuradora Jurídica Gisele Francielly Tourino e do Chefe do Departamento de Recursos Humanos da PREVISCAM,
Michael Vicente Rezende de Abreu, tendo a seguinte pauta: Deliberação quanto a Política de Investimentos para o exercício de 2021.
Inicialmente, com a palavra o Presidente do Comitê de Investimentos, Floriano Czachorowski Júnior, informou que a consultoria de
investimentos contratada apresentou a proposta, em forma de minuta, da Política de Investimento para o exercício de 2021 para apreciação e
análise desse colegiado. Que a presente minuta, já recebida por todos os presentes, foi disponibilizada juntamente com o texto, as propostas
de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o
valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº
464, de 19 de novembro de 2018. O presidente e os membros do Comitê analisaram e debateram a minuta da Política de Investimentos,
destaque para análise de cenário e respectivas alocações estratégicas, os parâmetros de risco e o atendimento as normativas da resolução. O
Comitê refletiu sobre o perfil de investidor da PREVISCAM, e da importância de sucesso nos investimentos, principalmente em função do
cenário econômico conjugado a meta atuarial menor e aumento de déficit. Foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê, suas
análises, observações, dúvidas e esclarecimentos realizados pelo presidente do Comitê. Na sequência foi deliberado pela aprovação da Minuta
da Política de Investimento para o exercício de 2021. O presidente do Comitê, Floriano Czachorowski Júnior fará os ajustes conforme
deliberações da presente reunião, sendo que a versão final da minuta será disponibilizada para todos os membros do Comitê e encaminhada
aos membros do Conselhos Administrativo e Fiscal, para a análise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimento para o exercício
de 2021 pelos Conselhos. Silvane Bottega falou da importância de o Comitê estar presente na reunião do dia 02 de dezembro, no Auditório
SINDISCAM, cito à Rua Mato Grosso, nº 2712, centro, em Campo Mourão, para apresentação da minuta aos Conselheiros e autoridades
convidadas da Administração Municipal, as 8horas e 30 minutos, que é um momento importante aos conselheiros, um espaço de exposição e
debate que precederá a reunião de deliberação sobre a política de investimentos que ocorrerá dia 02 de dezembro. Finalizado e nada mais
tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11:00 horas, e eu Gisele Francielly Tourino, na qualidade de secretária “ad hoc”,
lavrei a presente ata, que lida e considerada exata, seguirá assinada por mim, pelo presidente e demais membros do Comitê.
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Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Investimentos da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo
Mourão - PREVISCAM, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2020, às 08:30 horas, na sala de reuniões, da sede da
PREVISCAM nesta cidade, com as presenças dos seus integrantes: da Superintendente Silvane Bottega, do Gestor Financeiro e Contador
Floriano Czachorowski Júnior, da Procuradora Jurídica Gisele Francielly Tourino e do Chefe do Departamento de Recursos Humanos da
PREVISCAM, Michael Vicente Rezende de Abreu. Tendo a seguinte pauta: Item 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de
mercado; Item 2 – Avaliação do desempenho dos investimentos que compõe a carteira da PREVISCAM nos meses de outubro e novembro
de 2020; Item 3 – Proposições de investimentos/desinvestimentos; Item 4 – Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada e coordenada pelo
Gestor Financeiro da PREVISCAM: Floriano Czachorowski Júnior, que iniciou os trabalhos com a discussão da pauta: Item 1 - Análise do
cenário macroeconômico e expectativas de mercado: Sobre a COVID-19 e seus efeitos sanitários e econômicos negativos, ainda que com um
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