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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIMPA
ATA Nº 001/2023 COMITÊ INVESTIMENTOS

Data e Hora Local

 05/01/2023 - 14 horas
Rua João Manuel, 50 - 9º andar - Sala de Reuniões -
PREVIMPA

Participantes

Paulo Roberto Fontoura - Diretor-Geral em exercício - Previmpa, Daniela Silveira Machado -
Diretora Administrativo-Financeira - Previmpa, Dalvin Gabriel José de Souza - Chefe da
Unidade de Investimentos - Previmpa, Rogério de Oliveira - Economista - Unidade de
Investimentos- Previmpa e Renan da Silva Aguiar - Chefe da Assessoria de Planejamento -
Previmpa.

Pauta:

1. Calendário reuniões Comitê de Investimentos 2023 – apreciação e deliberação;

2. SEI 22.13.000001295-3;

3. Cenários 2023;

4. Atas.

Resumo da Reunião
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Com a conferência do quórum, foi iniciada a reunião do colegiado, abordando diretamente o
primeiro item de pauta: - 1 - Calendário de Reuniões Comitê de Investimentos 2023 –
Daniela Machado trouxe proposição de calendário para as reuniões do Comitê de
Investimentos, limitadas a 04 (quatro) reuniões por mês, ocorrendo às quintas-feiras. Trouxe
também que algumas reuniões cairão em feriado (quinta-feira), desta forma ficou deliberado
que as mesmas serão antecipadas ou postergadas, bem como a última reunião de dezembro
ocorrerá no dia 26/12/2023, terça-feira. Colocado em apreciação a proposta 22127710, foi
aprovada por unanimidade. - 2 - SEI 22.13.000001295-3 – Terreno Celeste Gobatto  – foi
debatido sobre possibilidades para o terreno com vistas a rentabilização para o Fundo
Capitalizado; ficou decidido que deverá ser retomada a discussão no Comitê de
Investimentos. - 3 - Cenários 2023 - Os membros do Comitê debatem as perspectivas para o
Cenário para o ano de 2023. Com destaque para incertezas quanto a política fiscal e monetário
do novo governo e seus impactos na economia e nos ativos financeiros. Também se discutiu a
falta de indicações de como o novo governo irá enfrentar o déficit fiscal, bem como o consenso
que após a definição da presidência do Congresso e ata do CUPOM em Fevereiro/23 teremos
melhores condições de avaliar os desdobramentos da direção mais provável do mercado
financeiro. Quanto ao cenário externo permanece a avaliação de risco de recessão na região
do Euro e EUA. Logo, teremos  que monitorar os indicadores econômicos e financeiros ao
longo do primeiro trimestre para orientar o posicionamento adequado da Carteira de
Investimentos. - 4 - Atas - Foi lida e apreciada a Ata nº 06/2022 da Reunião Extraordinária do
Comitê de Investimentos, sendo aprovada por unanimidade. 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 Dalvin Gabriel José de Souza , Chefe de Unidade, em
27/01/2023, às 16:45, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Fontoura, Diretor(a)-Geral em exercício,
em 30/01/2023, às 08:47, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Ata 01/2023 CI-PREVIMPA 05/01/2023 (22070391)         SEI 23.13.000000194-9 / pg. 2



Documento assinado eletronicamente por Rogério de Oliveira, Economista, em 30/01/2023, às 09:46,
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 10/02/2023,
às 09:35, 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 13/02/2023, às 09:18, 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 22070391 e o código
CRC 191719CD.
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