
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA.REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS ATA NU 078 

Ao vigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2021), às 17h10m na sede desta Autarquia Cambé 

Previdência, reuniram-se os membros nomeados de acordo com o Decreto Municipal nº 018/2020, para 

reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Autarquia Cambé Previdência onde estavam presentes eu, 

Luciana Kaguiama, juntamente a senhora Andréia Cristina da Silva e o senhor Eduardo Anzola Pivaro. Pauta: 

1) Análise do Demonstrativo Financeiro de junho/2021 e rendimentos das aplicações financeiras através de 

extratos e relatórios eletrônicos; 2) cenários político e econômico; 3) Alocação de recursos previdenciários. 
Sobre o primeiro item da pauta, o resultado dos rendimentos das aplicações financeiras em 30/06/2021 foi 

de R$ 276.053,47, corroborando com o resultado mensal de R$ 598.920,91. Item 2) da pauta: Cenários 
Político e econômico: Retrospectiva: Semana marcada novamente pela volatilidade trazida pela Reforma 

Tributária e pelas declarações do presidente do Federal Reserve, resultando desta vez, na valorização do 

principal índice acionário Brasileiro. Na semana, o Ibovespa fechou em alta de 0,42%, acumulando alta de 

5,83% no ano, entretanto no mês de junho, o recuo é de 0,66%, podendo ser explicado principalmente por 
temas relacionados a política. Em relação a Reforma Tributária, que tramita no Congresso Nacional, uma 

mudança no texto que favorece os fundos imobiliários, animou os investidores, devido a isenção dos fundos 
na reforma proposta, com isso, o IFIX (índice Fundos de Investimentos Imobiliários) registrou valorização de 

2,9% na semana. Além da parte positiva já presente no texto, a alteração sinaliza um avanço nas negociações 
sobre o tema, que foi durante criticado no mês passado e refletiu negativamente nos mercados, sendo pauta 

e apresentando muita sensibilidade para os investidores durante todo o mês. Outro ponto positivo é em 

relação à média móvel de óbitos, que segue em tendência de queda, ao ponto que a agenda de vacinação 

avança. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, que segue agora 

para sanção presidencial, onde o ponto que gerou mais polêmica no texto, foi em relação ao fundo eleitoral, 
que teve sua verba aumentada de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. Por fim, a inflação segue em 

atenção, tanto em âmbito nacional, com o IPCA acelerando e vazando o teto da meta estipulada para o ano, 

quanto em âmbito mundial, principalmente com os Estados Unidos, que discute o tema e analisa os próximos 
passos da política monetária. Em relação ao mercado internacional, o principal ponto de atenção é em 

relação a pandemia do Covid-19, especificamente sobre a variante Delta, que pode atrasar a reabertura dos 

mercados. Perspectiva: Além dos pontos relacionados a CPI da Covid, que após algumas sessões polêmicas, 
tem se mostrado mais uma vez digna de atenção redobrada pelos mercados, outro ponto de atenção é em 
relação a crise hídrica quo país enfrenta, principalmente devido a sua contribuição para a aceleração da 

inflação. As expectativas positivas em relação ao Brasil, passam por um processo de imunização mais 

eficiente. Importante acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, tendo em 

vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados 

na economia. Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado 

no relatório semanal do Banco central. Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem 

sendo o plano de vacinação contra a Covid-19 e toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo 

governo. Item 3) da pauta: Alocação de recursos previdenciários. Seguimos com o planejamento acordado 

na reunião anterior, realocando a segunda parcela dos investimentos nos seguintes fundos: R$ 1.500.000,00 
(Um milhão e quinhentos mil reais) no fundo: CNPJ 26.269.692/0001·61Itaú Private Multimercado S&P500; 

e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo: Caixa FI BrasillDKA IPCA 2A RF LP, sendo que acreditamos 

ser a melhor opção para o momento, objetivando a meta atua ria I, com vistas na rentabilidade acumulada e 

nas perspectivas de continuidade de ganhos tendo em vista o cenário político e econômico atual. Nada mais 
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havendo a relatar eu, Luciana Kaguiama encerro a presente ata que se de acordo, será assinada por mim e 

pelos demais membros. 

Membro 
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