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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.
Floriano Czachorowski Júnior
Gestor Financeiro e Contador
Presidente CPA-10

Gisele Francielly Tourino
Procuradora Jurídica
Membro CPA-10

Silvane Bottega
Superintendente
Membro CPA-10

Michael Vicente Rezende de Abreu
Chefe do Departamento de R. H.
Membro CPA-10

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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preocupante aumento do número de casos de infecções e de óbitos, e, como consequência o endurecimento de medidas sanitárias em diversos
países, o Brasil inclusive, novembro trouxe uma boa dose de otimismo no combate à pandemia. Essa favorável onda de otimismo veio em
decorrência do avanço das vacinas, a exemplo dos laboratórios Moderna e Pfizer, dentre outros, grosso modo com eficácia acima de 90% e
sem preocupações sérias de segurança. Desse modo, e ignorando desafios estruturais e logísticos para dar início à programas de vacinação em
massa, prevaleceu nos mercados a leitura otimista, com reflexos nos mercados financeiros pelo mundo afora e favorecendo ativos de risco. No
âmbito econômico local, um dos principais assuntos continuou sendo o comportamento da inflação, que novamente surpreendeu o mercado
com uma maior difusão entre seus componentes, incluindo maiores altas de preços no setor de serviços. Considerando o IPCA, novamente
puxado por alimentos e transportes, a inflação medida pelo IBGE em novembro ficou em 0,89%, sendo a maior para o mês desde 2015, antes
os 0,86% de outubro. No acumulado de 12 meses ficou em 4,31% e no ano em 3,13%. Essa esticada no acumulado em 12 meses, acabou
varando o centro da meta de inflação, fixado para 2020 em 4,00%, mas, ainda dentro da banda, com amplitude de mais ou menos 1,50%. Essa
aceleração na margem tem levado o mercado a fazer revisões altistas nas expectativas de inflação para o horizonte relevante de política
monetária. Sobre Renda Fixa, observamos uma pausa na deterioração das expectativas embutidas na curva de juros, em função do otimismo
global. No entanto, a melhor performance das NTN-Bs frente aos títulos prefixados, sugere um aumento da inflação implícita nesses títulos.
Desse modo, os três primeiros destaques locais em Renda Fixa ficaram por conta do IMA-B5+ (+2,59%), IMA-B (+2,00%) e IMA-C (+ 1,94%),
dentre outros. No cenário político, com a passagem das eleições municipais, a discussão política deverá se concentrar na agenda póspandemia, com o congresso retomando pautas importantes, como, por exemplo, a PEC Emergencial. Apesar da pressão política e dos ruídos
na comunicação, a piora nos casos de Covid-19 não parece ser suficiente para impulsionar a prorrogação dos benefícios emergenciais,
conforme indicações mais recentes do Governo Federal. Desse modo, aumenta-se a probabilidade do cumprimento do Teto de Gastos nos
próximos anos e de manutenção do arcabouço institucional. Posto isso, talvez tenhamos chegado em um ponto em que somente um
posicionamento explícito do governo contra a regra do teto de gastos possa estressar ainda mais a curva de juros. Considerando um possível
fim do auxílio emergencial, pelo menos do tamanho e formato atuais, entendemos que as pressões inflacionárias devem ceder de maneira
relevante, o que permitirá a manutenção da Selic em 2,00% durante um tempo razoavelmente longo, em linha com a última ata do Comitê de
Política Monetária do Branco Central. Da pauta do Item 2 – Avaliação do desempenho dos investimentos que compõe a carteira da
PREVISCAM nos meses de outubro e novembro de 2020: Foi apurada uma rentabilidade positiva líquida de R$ 194.392,13 (cento noventa e
quatro mil, trezentos noventa e dois reais, treze centavos), no mês de outubro/2020 e uma rentabilidade positiva líquida de R$ 3.899.834,78
(três milhões, oitocentos noventa e nove mil, oitocentos trinta e quatro reais, setenta e oito centavos) no mês de novembro/2020. Da
pauta do Item 3 – Proposições de investimentos/desinvestimentos: O Comitê de investimentos deliberou da seguinte maneira: Realizar o
resgate total do saldo aplicado no Fundo FIC Caixa Alocação Macro Multimercado LP, CNPJ nº 08.070.841/0001-87, e aplicar no Fundo Caixa
Bolsa Americana Multimercado LP, CNPJ nº 30.036.235/0001-02, uma vez que o fundo atual vem apresentando uma rentabilidade muito baixa
no ano, não valendo a pena permanecer nele pelo grau de risco que o fundo apresenta. O Fundo Caixa Bolsa Americana além de gerar uma
diversificação para a Carteira da PREVISCAM, irá buscar rentabilidade em ações listadas na Bolsa Americana de um país de economia
desenvolvida. Tendo em vista a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2021, iniciar a aplicação no Exterior, no Fundo Caixa FI
Ações Institucional BDR Nível 1, CNPJ nº 17.502.937/0001-68. Aplicar também no Fundo Caixa Brasil Ações Livre FIC Ações, CNPJ nº
30.068.169/0001-44, bem como
manter as outras aplicações atuais. Item 4 – Assuntos Gerais: Tema livre. Os membros declaram não haver mais nada a ser tratado e discutido.
Finalizado 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.
Floriano Czachorowski Júnior
Gestor Financeiro e Contador
Presidente CPA-10
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