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PARECER N° 033/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS 
MES - NOVEMBRO/2021

O Comite de Investimentos da Maringa Previdencia reunido ordinariamente nos 

dias 11 e 26 de novembro 2021, apresenta em anexo os relatorios de 

acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operapoes 

realizadas na aplicapao de seus recursos, e relatorio de receitas e despesas mensais e 

acumuladas no ano.

Informamos que a inconsistencia apresentada no relatorio analitico da renda 

variavel, referente ao desenquadramento do Fundo Osasco Properties Fll, e devido 

alterapao do Fundo que era um FIP - Fundo de Investimento em Participapao e passou 

a ser Fll - Fundo de Investimento Imobiliario. O Fundo Osasco nao encaminhou o 

extrato mensal ate a data de hoje e registramos a rentabilidade sem movimento, 

replicando o saldo do mes de julho de 2021, sendo que o mesmo ocorreu nos meses 

de agosto, setembro e outubro. Informamos ainda, que houve reprocessamento da 

marcapao dos Titulos Publicos, que na Plataforma SIRU constavam como marcados na 

curva e conforme as ordens de compra emitidas nas operapoes de compra as 

marcapoes sao a mercado, ao constatar tal equivoco o Comite questionou a 

Consultoria que confirmou a marcapao dos Titulos na curva, desta forma foram 

necessaries os ajustes para constar as informapoes de maneira correta, justificando a 

rentabilidade negativa nos titulos NTN-B com vencimento em 2055, porem os reflexes 

nao sao de prejuizo, pois assim que o Comite definir fixar marcapao na curva com 

autorizapao do Conselho de Administrapao os titulos serao reprocessados da mesma 

forma, desde a data de aquisipao.

As incertezas e a volatilidade no mercado financeiro, bem como a instabilidade 

politica do pais, continuam impactando negativamente o cenario economico. No mes 

de novembro a carteira consolidada fechou em R$ 563,294 milhoes, com rentabilidade 

negativa no valor de R$ 518.223,42, com resultado positive na renda fixa de R$ 3,596 

milhoes, resultado negative na renda variavel de R$ 2,820 milhoes e resultado negative 

no exterior de R$ 1,294 milhoes. A carteira de investimentos da Maringa Previdencia 

reflete as decisoes de investimentos e alocapoes deliberadas no mes de
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NOVEMBRO/2021, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de 

reuniao do Comite. Os investimentos sao aderentes a Politica de Investimentos da 

Maringa Previdencia e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolugao CMN n° 

3.922/2010 e suas alteragoes. Foi analisado pelo Comite o relatorio mensal compilado 

constando todas as informagoes referenciadas no item 12 da Politica de Investimentos 

Anual, que trata do acompanhamento e avaliagao dos investimentos.
O Comite informa que foi publicada nova Resolugao CMN n° 4.963 de 25 de 

novembro de 2021, a qual revoga integralmente a Resolugao CMN n° 3.922, de 25 de 

novembro de 2010, a Resolugao CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014, a 

Resolugao CMN n° 4.604, de 19 de outubro de 2017 e parcialmente a Resolugao CMN 

n° 4.695, de 27 de novembro de 2018, arts. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. A Resolugao CMN n° 

4.963, de 25 de novembro de 2021 entrara em vigor a partir de 03 de Janeiro de 2022.

A SPREV informou que sera normatizada atraves de Portaria a prorrogagao do 

prazo de aprovagao e envio da Politica de Investimentos 2022, de 31/12/2021 para 

31/03/2022, para que sejam adequadas as carteiras de investimentos dos RPSS e o 

sistema CADPREV para recepcionar as informagoes.

Maringa, 13 de dezembro de 2021.
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Leandro dos Santos Domingos 
Membro

a NevesOirrHUa Soarep Amboni 
Presidente Membro

Maria Silvarha Barbosa Frigo 
Membro Memoro-----
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APROVACAO DO CONSELHO FISCAL

Considerando o Parecer n° 033/2021 emitido pelos membros do Comite de 
Investimentos, bem como os relatorios apresentados de rentabilidade e risco, e de 
receitas e despesas, deliberamos pela sua:

( ) REJEIQAO(>() aprovaqAo

ilvaMaringa, 15/12/2021
elho FiscalPresidenti
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