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Aos dezessete dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, as oito horas e trinta
mmutos, reuniram-se na sede do PREVMMAR, os membros titulares do Comite de Investimento,
Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros, Pedro Henrique Pereira
Barros e Evandro Marciel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reuniao: 1 - Deliberagao quanto
a Politica de Investimentos para o exercicio de 2022 1 - Inicialmente, o senhor Jorge Zaatreh,
informou aos membros do comite que a consultoria de investimentos, Credito e Mercado,
apresentou a proposta em forma de minuta da Politica de Investimento para o exercicio de 2022
para apreciagao e analise desse colegiado, apos adequagao as novas exigencias trazidas pela
Resolugao CMN 4.963/2021, de 25 de novembro de 2021, e demais legislagoes vigentes, que
dispoe sobre a aplicagao e gestao dos recursos dos RPPS. Tambem destacou a importancia da
discussao dos diversos aspectos dos investimentos para o instituto de previdencia, da
importancia da capacitagao e certificagao dos membros dos colegiados e diretoria, buscando a
boa gestao dos recursos e atendimento da legislagao vigente, e que a minuta apresentada para
discussao foi anteriormente debatida, em reuniao online, com o consultor Sergio Pinho e os
membros do comite de investimentos. Logo apos iniciou-se a apresentagao do texto da proposta
da politica da politica de investimentos, caracterizando o perfil do instituto, informagoes de
cenario economico e de mercado, carteira atual de investimentos do instituto, alocagao
estrategica dos investimentos para o ano 2022 nos segmentos permitidos pela resolugao,
parametros de riscos dos segmentos de renda fixa e renda variavel, analise da meta atuarial e o
valor esperado da rentabilidade conforme obrigagoes futuras do instituto, principals riscos e piano
de contingency, cenario domestico e eleigoes presidenciais, entre outros aspectos para
discussao levantados entre os conselheiros presentes na reuniao. Apos analise e discussao do
texto da minuta apresentada e dos ajustes necessarios, sendo esclarecidas todas as duvidas
dos membros do comite de investimentos e suas consideragoes, ficou decidido pela Aprovagao
da Politica de Investimentos para o exercicio de 2022 da Fundagao de Previdencia dos
Servidores Publicos Municipais de Maracaju/MS. De acordo com os parametros deliberados pelo
Comite de Investimentos, a versao final da Politica de Investimentos sera encaminhada ao
Conselho Administrative para analise, deliberagao e aprovagao. Finalizado todos os conteudos
pautados e nada mais t aojs 11 00 horas’
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