
1 ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA^AO DA

2 MARINGA PREVIDENCIA. Aos vinte e oito dias do mes de janeiro do ano de dois mil e

3 vinte e dois, reuniu-se o Conselho de Administra^ao da Maringa Previdencia,

4 ordinariamente, na sede da mesma, com a present dos membros: Douglas Galvao

5 Vilardo (Presidente), Damaris Gonsalves Josepetti (Secretaria), Edson Paliari, Hermes

6 Salgueiro da Silva, Marcia Fatima da Silva Giacomelli, Renata Dias de Souza Gomes,

7 Wenderson Pino Perez e Wilson Antonio Braz. Estiveram presentes, tambem, a

8 Diretora Financeira e Previdenciaria, Maria Silvana Barbosa Frigo, e o Gerente de

9 Beneficios e membro do Comite de Investimentos, Jose da Silva Neves. Iniciando os

10 trabalhos, o Presidente agradeceu a presen^a de todos e colocou em discussao o Item

11 1- - Comite de Investimentos: a) Parecer n? 002/2022, proposta de aplica?ao do

12 recurso superavitario das contribui^oes previdenciarias do mes de JANEIRO e parcela

13 da dfvida previdenciaria do mes de FEVEREIRO. Segue a Integra do referido parecer:

14 "PARECER N? 002/2022 - COMITE DE INVESTIMENTOS. Ao Conselho de Administragao

15 para aprovagao: 0 Comite de Investimentos propoe a alocagao dos valores do Fundo

16 Previdenciario, referente ao parcelamento de dfvida previdenciaria, a ser repassada no

17 mes de fevereiro/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reals), e dos

18 recursos superavitarios das contribuigdes previdenciarias, no valor aproximado de R$

19 5.900.000,00 (cinco milhdes e novecentos mil reals), correspondentes ao mes de janeiro

20 de 2022, na renda fixa, no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl (art.

21 7-,lU, "a"), como estrategia para posterior aquisigao de tftulos publicos NTN-B com

22 taxa de juros acima de 6%. Tal estrategia, mais conservadora e devida a volatilidade

23 intense efalta de perspectives em relagao a estabilidade do mercado financeiro interno

24 e externo, sendo mais prudente a mitigagao do risco. Maringa, 26 de janeiro de 2022.

25 Cinthia Soares Amboni, Presidente, Maria Silvana Barbosa Frigo, Secretdria, Ademir

26 Aparecido Antonelli, Jose da Silva Neves e Leandro dos Santos, Membros. A Diretora

27 Financeira e Previdenciaria esclareceu que a nova composigao do Comite de

28 Investimentos tomara posse no dia 1^ de fevereiro de 2022. O conselheiro Edson

29 Paliari questionou a razao pela qual nao se aplica de imediato em Tftulos Publicos. A

Diretora Silvana explicou que a ideia e que se aplique em renda fixa para no momento 

oportuno serem adquiridos titulos publicos, na modalidade a mercado. 0 conselheiro 

Edson disse que nao concorda com a aplica^ao na modalidade a

30

31

32 ;cado, afirmando

33 que, na atual situagao, considera melhor a compra de titulos put^cos/frta modalidade



34 na curva, a fim de garantir o cumprimento da meta que temos para 2022. Colocado

35 votacao, as propostas contidas no Parecer n. 002/2022 foram aprovadas por

36 unanimidade, com a observagao que a compra de titulos publicos NTN-B seja feita na

37 modalidade na curva, deixando registrado que, caso isso nao seja possivel, o Comite de

38 Investimentos comunique o conselho na proxima reuniao, com as devidas

39 justificativas. Item 22 - Apresentagao do Plano de A?ao Anual 2021, para ciencia. A

40 Diretora Silvana apresentou o referido piano de a?ao, respondendo as duvidas dos

41 conselheiros. O conselheiro Wenderson questionou se os itens 26 e 27, referentes a

42 capacitagao de servidores e conselheiros, bem como o item 47, referente aos services

43 de pen'eia medica constavam no portal da transparencia da autarquia. A Diretora

44 respondeu que estavam no portal da transparencia os itens que sao exigidos no pro-

45 gestao. Portanto, so nao esta no portal o item 27, pois nao e exigido, mas os referidos

46 dados sao informados no relatorio de gestao. O conselheiro Wenderson pediu que seja

47 enviado por e-mail aos conselheiros. A Diretora se comprometeu a enviar. Item 39 -

48 Apresenta^ao do Plano de A^ao Anual 2022, para aprova^ao. Apos as explicates da

49 Diretora Silvana, o Presidente colocou em votagao, sendo aprovado por unanimidade.

50 Item 42 - Apresenta^ao do Regimento Interne do Comite de Investimentos conforme

51 LC n9 1.304/2022, para ciencia. A Diretora Silvana informou que o Regimento Interne

52 foi feito em conformidade com a referida lei. Em pesquisa, o conselho identificou que

53 o referido decreto foi publicado no Orgao Oficial do dia 27/01/2022. O Conselheiro

54 Wenderson deixou registrado que nao concorda com o fato do decreto ter sido

55 publicado antes de ser analisado pelo Conselho de Administrate, bem como nao

56 concorda com a reda^ao dos artigos 72 e 82, destacando que o comite deveria

57 nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, em especial pelo fato de que os membros

58 receberao Jetom. Ele registrou, tambem, que considera de suma importancia que o

59 Comite de Investimentos tenha mandate, sugerindo que na proxima alterato da lei

60 seja incluido esse item. A conselheira Renata fez observato sobre a redagao do artigo

61 17. A conselheira Marcia fez observato sobre o artigo 19, tendo sua duvida

62 esclarecida. A conselheira Damaris registrou que nao foi publicado o Anexo I do

63 Regimento Interne. O Presidente e os demais conselheiros concordaram

64 apontamentos feitos, deixando registrado que o conselho nao tomou ciencia do

65 Regimento Interne antes de ser assinado e publicado. Considerando que nao foi

66 publicado o Anexo I, Fluxograma dos Procedimentos, ficou aprovado, por unanimidade

em
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CONVOCAQAO
Decreto Municipal n° 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA - CONSELHO DE ADMINISTRAgAO

Data: 28/01/2022 

Inicio: 08h15

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente do Conselho de Administragao convoca todos os membros para reuniao 

ordinaria, a tratardos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Comite de Investimento:

a) Parecer n° 002/2022, proposta de aplicagao do recurso superavitario das 

contribuigoes previdenciarias do mes de JANEIRO e parcela da divida 

previdenciaria do mes de FEVEREIRO;

2) Apresentagao do Plano de Agao Anual 2021 para ciencia;

3) Apresentagao do Plano de Agao Anual 2022 para aprovagao;

4) Apresentagao do Regimento Intern© do Comite de Investimentos conforme LC n° 

1.304/2022, para ciencia;

5) Assuntos gerais.

j Douglas Ga 
Presidente do Conselh

Ivao Villardo 
o de AdministracSo

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso nao possa participar, entrar em contato para 

a apresentagao da justificativa pelo e-mail: silvana@marinqaprevidencia.com.br ou pelo telefone 3220-7700.

Av. Carneiro Le§o, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700- Maring^- PR 

www.maringaprevidencia.com.br - contato@maringaprevidencia.com.br
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PARECER N° 002/2022 - COMITE DE INVESTIMENTOS

Ao Conselho de Administra?ao para aprovagao:
o comite de Investimentos propoe a aloca?ao dos valores do Fundo Previdenciario, referente ao parcelamento de divide previdenciaria, a ser repassada

mes de fevereiro/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e dos recursos superavitarios das contr,bu1?oes prev.dencanas, no valor

renda fixa, no Fundo CAIXAno
aproximado de R$ 5 900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), correspondentes ao mes de janeiro de 2022, na 
BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl (art. 7°,III, “a"), como estrategia para posterior aquisigao de tituios publicos NTN-B com taxa de juros acima de

volatilidade intensa e falta de perspectivas em relagao a estabilidade do mercado fmanceiro mterno e
6%. Tal estrategia, mais conservadora e devida a 

externo, sendo mais prudente a mitigagao do risco.

Maringa, 26 de janeiro de 2022.
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