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Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. às nove horas. reuniram-
se na sede do PREVMMAR. os membros titulares do Comitê de Investimento. Roseli
Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Mordes Marques Quadros e Evandro Marciel
Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: 1 - Análise dos Resultados dos
Investimentos referente primeiro trimestre de 2021 1 1 .1-- Foi apresentado aos membros
do comitê os resultados dos investimentos no primeiro trimestre do ano e fechamento
em 31 de Março/2021 com o desempenho dos fundos e da carteira de investimentosl o
saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R$ 79.786.610,881 fundo de
despesas administrativas (2%) com saldo de R$ 1.132.419,631 fundo de reserva
administrativa com saldo de R$ 225.424,841 fundos previdenciários com saldo de R$
78.654.191 ,25. A carteira de investimentos em Março/2021 apresentou retorno positivo
de 0,35% e a meta atuarial para o período foi de 1 ,35%l os investimentos no segmento
de Renda Fixa apresentaram retorno de 0,07% e no segmento de Renda Variável de
1 ,54%. No primeiro trimestre do ano os retornos na renda fixa e renda variável foram
de -0.89% e -1,30% respectivamentel no acumulado do ano o retorno da carteira de
investimentos foi de -1,00%, enquanto que a meta atuarial foi de 3,27%. 1.2 - Dos
repasses de contribuições previdenciárias e parcelamentos recebidos em Março/2021
foram aplicados o valor de R$ 1.683.001,23 no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI
PREVID, sendo que fica decidido manter as aplicações para custeio dos benefícios do
instituto. Os resgates para custear as obrigações do instituto no período totalizaram R$
1.149.324,54. Os valores detalhados das aplicações e resgates no período foram
apresentados nas APR,s emitidas no mês. Fica decidido que os repasses de
contribuições recebidas no corrente mês deverão ser aplicados de imediato nos fundos
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID ou CAIXA FI BRASIL REF DI, evitando perdas de
rendimentos e serão utilizados para pagamento dos benefícios do instituto ou
realocados posteriormente. 2 - Após análise do portfólio dos investimentos e relatórios
de mercado, decidiu-se manter o portfólio da carteira, utilizando-se de cautela no
momento, evitando assumir posições mais arriscadas no curto prazo. devido à alta
volatilidade do mercado e de um horizonte ainda incerto com o cenário político, risco
fiscal e avanço da pandemia no Brasil, com medidas de restrição de circulação para
conter a disseminação do covid19. Os resgates para manutenção do instituto deverão
ser feitos de fundos de curto prazo. menos voláteis. Finalizado todos os conteúdos
pautados e .Dada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às
10:30hs. E:#, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim
rubricada.áli... ,e ..?sqnpda Jpq todgêl os metJPros.. Presente na
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