
1 Comite de Investimentos

2 ATA DA QUARTA REUNlAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA
3 MARINGA PREVIDIzNCIA. As quatorze horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano de

4 dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comite de Investimentos da Maringa Previdencia,

5 ordinariamente, na sala de reunioes da Maringa Previdencia com a presenqa do

6 Presidente Jose da Silva Neves, dos membros Ademir Aparecido Antonelli, Barbara da

7 Silva Garcia, Elisangela da Silva Candil e Leandro dos Santos Domingos. Esteve

8 presente tambem a Diretora de Gestao Previdenciaria e Financeira Maria Silvana

9 Barbosa Frigo. Iniciado os trabalhos, foi realizado a inversao da pauta, sendo: ITEM 1 -
10 Analise da minuta da Politica de Investimento 2022: os presentes analisaram os

11 principais pontos da Politica de Investimento, destacando as estrategias a serem

12 desenvolvidas ao longo do exercicio vigente, quanto a alocagao dos recursos e os

13 obstaculos para o alcance da meta atuarial. A Diretora de Gestao Previdenciaria e

14 Financeira Maria Silvana Barbosa Frigo, destacou os assuntos importantes e mencionou

15 a necessidade de corregao de alguns itens. Diante disso, sugeriu que seja realizada
16 reuniao extraordinaria, apos revisao, para aprovagao da versao final e posteriormente

17 envio para analise e aprovagao dos Conselhos. ITEM 2 - Analise do cenario
18 macroeconomico e expectativas de mercado: o comite discutiu as informagoes

19 contidas no relatorio "NOSSA VISAO” da Consultoria Credit© e Mercado, os principais

20 destaques na Integra: RETROSPECTIVA: “O IPCA de Janeiro foi divulgado, com alta de

21 0,54% no mes e alta de 10,38% nos ultimos 12 meses, sendo a maior inflagao para o

22 mes nos ultimos 6 anos, porem em linha com as expectativas e reforgando a sinalizagao
23 do Banco Central sobre as perspectivas de politica monetaria. Na ata do Copom

24 publicada durante a semana, a previsao e que novos aumentos acontegam em menor

25 magnitude na taxa Selic para as proximas reunioes que acontecerao. O presidente do

26 Banco Central disse durante urn evento que o pico da inflagao no Brasil desse ano sera

27 entre abril e maio, devido a quebra de safra e alta de petroleo. PERSPECTIVAS: A

28 preocupagao com o quadro fiscal, o grave endividamento do pais, segue sendo urn tema
29 de preocupagao, principalmente devido as manobras do governo para ampliar o teto de

30 gastos. Outro fator que tende a trazer urn cenario mais desafiador e a antecipagao da

31 corrida eleitoral, onde ha uma expectativa de alta polarizagao entre os candidates a
32 presidencia. Sendo assim, permanece a recomendagao de cautela ao assumir posigoes

33 mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem

34 desenhar urn horizonte claro, em razao principalmente pelo nosso cenario politico”. ITEM
35 3 - Avaliagao dos investimentos que compoem o patrimonio: ao analisar a carteira de

36 investimentos, verificou-se que as aplicagoes no exterior continuam em desvalorizagao, e

37 seguem acompanhando o Ibovespa, que acumulada queda de -0,373% no mes. O S&P

38 500, por sua vez, vem encolhendo -3,691% no mes, o que podera trazer urn resultado

39 desfavoravel, uma vez que a carteira possui pouco mais de 40% do Patrimonio nesses
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40 segmentos. ITEM 4 - Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: o Comite

41 emitira parecer solicitando autorizagao para alocar os valores do Fundo Previdenciario,

42 referentes ao parcelamento da divida previdenciaria, a ser repassada no mes de
43 margo/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e dos recursos

44 superavitarios das contribuigoes previdenciarias, no valor aproximado de

45 R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), correspondentes ao mes de
46 fevereiro de 2022, provisoriamente na renda fixa, no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA
47 FIXA REFERENCIADO Dl, como estrategia para posterior aquisigao de Titulos Publicos

48 NTN-B, com taxa superior a meta atuarial. A decisao foi baseada na analise do cenario

49 economico atual e da carteira de investimentos, observando o passive atuarial e as

50 diretrizes tragadas na Politica de Investimento. ITEM 5 - Assuntos Gerais: Foi

51 apresentado, para ciencia do comite, os credenciamentos renovados no mes de

52 fevereiro, sendo eles: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA, atual

53 Gestora dos fundos: WESTERN ASSEST IMA-B5 ATIVO e WESTERN US INDEX 500
54 MULTIMERCADO e da GENIAL GESTAO LTDA, atual Gestora do fundo: INCENTIVO

55 MULTISETORIAL II FIDC. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao as
56 dezesseis boras e quinze minutos e eu, Leandro dos Santos Domingos, lavrei a presente

57 ata, que segue devidamente assinada pelos presentes. /
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