
Ata da terceira reunião ordinária de 2021, do Comitê de Investimentos 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas, 

na sala do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Nova Cantu, 

Estado do Paraná, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, [zabel Cristina 

Martinelli, Rivelino Skura, Vandira Rodrigues de Oliveira Manko, Lucimara Maria de Lima da 

Silva e Jean Carlos da Silva, para tratarem sobre os investimentos e análise dos resultados 

financeiros do RPPS do Município. A Diretora Presidente e membro do Comitê deu início a 

reunião apresentando os relatórios do mês de janeiro/2021, quando os investimentos obtiveram 

rendimentos negativos na ordem de R$ -82.333, 12, o que representa um percentual de -0,33% 

no mês; frente à Meta Atuarial estabelecida de 0,67%. Dessa forma, a Diretora explicou que o 

RPPS não atingiu a meta estabelecida para o período. A seguir foi feito uma análise do 

comportamento do mercado onde se constatou que o início de fevereiro foi marcado pelo clima 

positivo nos mercados, principalmente devido ao avanço na vacinação contra o Covid-19 ao 

redor do mundo, podendo-se enfim enxergar uma aceleração em alguns países. Assim a semana 

fecha no campo dos ganhos, com recordes sendo batidos no Estados Unidos, indicando uma 

expectativa de retomada econômica ainda esse ano. No Brasil, o lado político predomina com a 

definição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para Câmara e Senado, respectivamente, ambos 

apoiados pelo governo, o que soou bem aos mercados, com expectativa de que as reformas 

tributária e administrativa estejam entre as principais pautas do país. Diante dessas notícias, os 

especialistas que militam o mercado financeiro apostam em retomada de ganhos para fevereiro. 

A seguir a Presidente falou da disponibilidade de recursos na ordem de R$ 130.000,00 

para investimentos, e todos concordaram em aplicar no Fundo CAIXA Fl AÇÕES BDR 

NÍVEL l,.Renda Variável Exterior, junto à Caixa Econômica, visando a diversificação 

dos recursos, destacando-se que esse é o primeiro investimento do RPPS nesse tipo de 

ativo, sendo que esta de acordo com a Resolução CMN 3 .922 e alterações e está previsto 

na Política de Investimentos 2021. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 

ata, que segue devidamente assinada pelos presentes. 


