
Comite de Investimentos
ATA DA VIGESIMA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO DA 

MARINGA PREVIDENCIA. As noves horas, do dia treze de dezembro do ano de dois mil e vinte 

e urn, reuniu-se o Comite de Investimento da Maringa Previdencia, ordinariamente, na sala de 

reunioes da autarquia com a presenga da Presidente: Cinthia Soares Amboni, dos membros: 
Ademir Aparecido Antonelli, Jose da Silva Neves, Maria Silvana Barbosa Frigo e Leandro dos 

Santos Domingos. Iniciou-se a discussao da pauta, sendo ITEM 1 - Leitura das atas da 23a 
reuniao ordinaria: Foi realizada leituras das atas e aprovada por unanimidade. ITEM 2 - 
Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado: os membros refletiram o 

texto publicado diariamente pelo Sr. Daniel Longo Abramonay, consultor da SOMMA 

Investimentos no grupo de WhatsApp da APEPREV, com informagoes recentes sobre o cenario 

economico. Os membros ouviram urn audio enviado por Jose Eduardo de Toledo Abreu Filho, 
economista consultor da Multinvest Capital, que comentou sobre o cenario economico global 
destacando os fatos ocorridos “O Covid, com a variante omicron, por urn lado, e da 

disseminagao da inflagao, por outro, e que causaram turbulencia no mercado financeiro e de 

capitals em novembro, a inflagao elevada continua a incomodar. O IPCA de novembro subiu 

0,95% abaixo das projegoes, mas acumula alta de 9,26% no ano e de 10,75% em 12 meses”. 
ITEM 3 - Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio: ao analisar a carteira de 

investimentos, verificou-se que no mes de novembro a carteira consolidada fechou em R$ 562,2 

milhoes de reais, com rentabilidade negativa no valor de R$ 526.641,22, sendo o principal motive 

as aplicagoes em Titulos Publicos que estavam contabilizados nos relatorios com valores 

“marcados na curva” e verificada a divergencia, foi solicitado a consultoria e a contabilidade o 

reprocessamento dos valores marcados a mercado. ITEM 4 

investimentos/desinvestimentos: o Comite emitira parecer propondo ao Conselho de 

Administragao autorizagao para aplicar o montante referente ao parcelamento de divida 

previdenciaria, a ser repassada no mes de Janeiro/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl e dos recursos 

superavitarios do mes de dezembro de 2021, no valor aproximado de R$ 5.900.000,00 (cinco 

milhoes e novecentos mil reais), sendo R$ 2.000,000,00 (dois milhoes de reais) no fundo 

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP e a diferenga no valor aproximado de RS 

3.900.000,00 (tres milhoes e novecentos mil reais) no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO Dl, considerando o cenario economico atual com volatilidade constante devido 

instabilidade do mercado financeiro e incertezas nas politicas publicas interna. ITEM 5 - 

Emissao de Parecer referente aos relatorios financeiros do mes de novembro: O Comite 

emitira Parecer ao Conselho Fiscal informando as ocorrencias e demonstratives financeiros do 

mes de novembro para analise e aprovagao. ITEM 6 - Revisao da Politica de Investimentos 

2021: Os membros realizaram a verificagao das alocagoes realizadas e constataram que os 

investimentos foram condizentes com a estrategia definida na Politica de Investimentos 2021. 
ITEM 7) - Discussao sobre a Politica de Investimentos 2022: O Comite discutiu a minuta da 

Politica Anual de Investimentos na qual foram definidas as estrategias de alocagao para o ano de 

2022. A integrante Maria Silvana Barbosa Frigo, informou que sera editado Portaria pela
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Secretaria de Previdencia prorrogando o prazo para envio do DPIN e que aguarda o envio da 

minuta atualizada pela Consultoria Credito e Mercado, adequada de acordo com a nova 

Resolugao CMN, sendo assim, o Comite ira aguardar a minuta para conclusao da Politica de 

Investimentos 2022. A reuniao foi suspensa as 11:30h para o almogo e retornou as 13:30h. ITEM 

8 ■ Definigao do calendario anual das reunioes para 2022: Apos discussao foram definidas as 

seguintes datas para agenda das reunioes no ano de 2022: Janeiro (12 e 26), fevereiro (10 e 

22), margo (11 e 28), abril (11 e 26), maio (11 e 26), junho (13 e 27), julho (12 e 26), agosto (10 e 

26), setembro (12 e 27), outubro (10 e 25), novembro (10 e 25) e dezembro (09 e 19). ITEM 9 - 
Revisao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 2021: Os membros 

verificaram a programagao realizada para o exercicio e observaram que algumas proposigoes 

nao foram cumpridas em sua totalidade, sendo elas, a serem revisadas para o Plano de 2022. 
ITEM 10 - Elaboragao e aprovagao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 

para 2022: o Comite decidiu manter as mesmas obrigagoes estipuladas no piano anterior, com 

algumas alteragoes no cronograma, como: a alteragao da periodicidade do relatorio de 

acompanhamento dos fundos estressados, as “calls" com os analistas e as reunioes com os 

representantes da Consultoria Financeira. ITEM 11 - Analise e discussao da minuta do novo 

Edital de Credenciamento: Foi realizado discussao previa da minuta do novo Edital de 

Credenciamento das Instituigoes Financeiras, houve decisao por unanimidade quanto a manter o 

credenciamento apenas das instituigoes as quais houver parecer do Comite de Investimentos e 

aprovagao do Conselho de Administragao para alocagao de recursos. ITEM 12 - Assuntos 

Gerais: Nenhum assunto apresentado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reuniao as 

dezesseis boras e cinquenta minutos, e eu Leandro dos Santos Domingos, lavrei a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.
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VIGESIMA QUARTA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS
Data: 13/12/2021 

Inicio: 08h30

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia.

A Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao ordinaria, a 

tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:
1) Leitura da ata da 23a reuniao ordinaria;

2) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;
3) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;

4) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;

5) Emissao de Parecer referente aos relatorios financeiros do mes de novembro;

6) Revisao da Politica de Investimentos 2021;

7) Discussao sobre a Politica de Investimentos 2022;

8) Definigao do calendar!© anual das reunioes para 2022;

9) Revisao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma 2021;

10) Elaboragao e aprovagao do Plano de Agao Mensal dos Recursos e Cronograma para 

2022;

11) Analise e discussao da minuta do novo Edital de Credenciamento;

12) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni

Presidente

Ciencia:

Ademir Aparecido Antonelli IbittiML

IQ I UHollMaria Silvana Barbosa Frigo

Jo/J^ /aoa-iLeandro dos Santos Domingos

Jose da Silva Neves
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MARINGA PREVIDENCIA
PLANO DE ACAO MENSAL OE GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA 

EXERCIGO 2022

Nota: Aprovado pelo Comit§ de Investimentos na 24^ reuniao ordinaria realizada em 13/12/2021 
Legenda: Q1 - primeira quinzena e Q2 - segunda quinzena



MARINGA PREVIDENCIA
PLANO DE A^AO MENSAl DE GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA 

EXERCICIO 2021

Nota: Aprovado pelo Comite de Investimentos na 183 reuniao extraordinaria realizada em 30/12/2020.
Avaliado pelo Comite de Investimentos na 24? reuniao ordinaria realizada em 13/12/2021. 

Legenda: Q1 - primeira quinzena e Q2 - segunda quinzena


