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Reunião Ordinária 42/2022 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

15/12/2022 - 14 horas Rua João Manuel, 50 - 9º andar - Sala de Reuniões - PREVIMPA 

Participantes

Fabiano Prates Behlke - Diretor Geral - Previmpa, Daniela Silveira Machado - Diretora Administrativo-Financeira - Previmpa, Dalvin Gabriel
José de Souza - Chefe da Unidade de Investimentos - Previmpa, Roger Sotoriva Piccini - Administrador - Unidade de Investimento -
Previmpa e Renan da Silva Aguiar - Chefe da Assessoria de Planejamento - Previmpa. Ouvinte da reunião: Paulo Roberto Fontoura -
Assistente da Direção Geral.

Pauta:

1 – Diligência com Itaú Asgard.

2 - Deliberação sobre o fundo Itaú Asgard

3 - Informes

4 - Apresentação de Resultados

5 - Aprovar o parecer para o Conselho Fiscal

Resumo da Reunião

Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, abordando diretamente o primeiro item de pauta: - 1 - Diligência sobre o
fundo Itaú Asgard  – O Comitê de investimentos participou da reunião virtual com os representantes do banco Itaú e do fundo Itaú Asgard a
fim de realizar diligência sobre o fundo, o qual está desenquadrado passivamente a 120 dias, sendo que o limite é de 180 dias. O
Itaú iniciou a reunião apresentando os cenários externo e interno.  Sobre o cenário externo, os representantes preveem menor crescimento
global. Sobre o cenário Brasileiro, preveem o crescimento de 3% em 2022, no entanto visualizam cenário adverso devido ao risco fiscal.
Preveem 5,5% de inflação em 2023, e a Selic se manterá em 13,75% a.a. O Gestor do Fundo Asgard, Toledo, prevê dificuldade na renda
variável no curto prazo. - 2 - Deliberação sobre o fundo Itaú Asgard - Encerrada a reunião com o Itaú, o comitê colocou em votação a
proposta de resgate de 15 milhões do fundo Itaú Asgard com o objetivo de reenquadrá-lo novamente, desta forma, a participação do
PREVIMPA no fundo se reduziria de 17,69% para 13,41%, conforme cotação e patrimônio líquido do dia 12/12/2022. O valor a será
aplicado no fundo DI do Itaú. A proposta foi aprovada por unanimidade - 3 - Informes – Renan descreveu sobre a reunião Kinea, realizada
dias 12 e 13/12 em São Paulo, os gestores das empresas adquiridas pelo Kinea explanaram sobre os próximos investimentos das
empresas e alterações na governança. Também informou que o Kinea pretende adquirir uma empresa de tecnologia. Dalvin informou que o
Kinea pretende ter no portfólio até sete empresas. Dalvin e Renan também se reuniram com os gestores de renda fixa e renda variável do
BNP Paribas, que descreveram sobre os cenários internos e externos e estratégias de investimentos; Dalvin, Fabiano, Paulo e
Renan realizaram reunião com a Procuradoria Geral do Município a fim de tratar sobre o processo do Austro, Dalvin informou que irá
realizar o cálculo de pedido de indenização; Dalvin informou que realizou duas compras de ETF BOVA11 no valor em torno de R$ 25
milhões cada. - 4 - Apresentação de resultados - Dalvin demonstrou os resultados mensais, cujo fundo apresentou a rentabilidade de
0,02 %, enquanto a meta foi de 0,81%. No ano o fundo apresenta a rentabilidade de 8,53%, e a meta acumulada é de 9,86%. Dalvin
informou que o desenquadramento passivo do Itaú Asgard está em 2,67 pontos percentuais acima do permitido, tendo mais 60 dias para
readequação. - 5 - Parecer do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal - Foi aprovado por unanimidade o parecer dos Resultado
de Novembro/22 para o Conselho Fiscal. Concluídas as pautas, não havendo mais assuntos a serem debatidos, foi encerrada a sessão,
nos termos desta ata, que vai lida e assinada por todos.

Encaminhamentos

 

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Roger Sotoriva Piccini, Servidor Público, em
22/12/2022, às 14:48, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Silveira Machado, Diretor
Administrativo-Financeiro, em 22/12/2022, às 16:16, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Prates Behlke, Diretor(a)-Geral, em
23/12/2022, às 13:25, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe de Unidade,
em 23/12/2022, às 14:30, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Renan da Silva Aguiar, Administrador(a), em
23/12/2022, às 14:49, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 21656582
e o código CRC 65A921F0.
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