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ATA DE REUNIÃO

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ
PREVIDÊNCIA. Às quatorze horas do dia onze de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-
se o Comitê de Investimentos da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de reuniões da
Maringá Previdência, com a presença do presidente: José da Silva Neves, do vice-presidente:
Ademir Aparecido Antonelli, dos membros: Elisangela da Silva Candil e Leandro dos Santos
Domingos, e ausência justificada de Bárbara da Silva Garcia, por estar usufruindo férias
regulamentares. Participaram também, a diretora-presidente: Cinthia Soares Amboni e a diretora
de gestão previdenciária e financeira: Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciou-se a discussão da
pauta, sendo: ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: no
cenário local, os últimos dias foram marcados pela alta de juros e perdas do Ibovespa, o principal
índice brasileiro acompanha as quedas dos mercados globais. A inflação ao consumidor segue
elevada, com alta disseminada entre vários componentes. A inflação de serviços e de bens
industriais se mantém alta e os recentes choques levaram a um forte aumento nos componentes
ligados a alimentos e combustíveis.  As expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela
pesquisa Focus encontram-se em torno de 7,9% e 4,1%, respectivamente. Com relação ao
cenário global as pressões inflacionárias se intensificaram tanto por uma demanda por bens
persistentemente elevada quanto por choques de oferta ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia e
a política chinesa de combate à Covid-19. Considerando os cenários, o COPOM decidiu elevar a
taxa de juros em 1,00 percentual, resultando em 12,75 % a.a, assim o Brasil voltou à liderança do
ranking de maiores juros reais dentre as maiores economias do mundo. Os indicadores da
inflação de abril, divulgados hoje, no Brasil IPCA 1,06% e Estados Unidos CPI 0,3%, reforçam a
percepção que serão necessárias mais altas de juros nos dois países. ITEM 2 - Avaliação dos
investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos, verificou-se
que no mês de abril a carteira consolidada fechou em R$ 600.908.298,26 (seiscentos milhões,
novecentos e oito mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), com rentabilidade
negativa no valor de R$ 18.045.561,75 (dezoito milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), com resultado positivo na renda fixa de R$
2.373.039,19 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, trinta e nove reais e dezenove
centavos), resultado negativo na renda variável de R$ 17.325.995,06 (dezessete milhões,
trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) e resultado
negativo no exterior de R$ 3.092.605,88 (três milhões, noventa e dois mil, seiscentos e cinco reais
e oitenta e oito centavos). ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: após
análise do resultado do Estudo ALM, do parecer técnico da Consultoria Crédito e Mercado a
respeito da aquisição de títulos públicos, de acordo com os vértices (vencimentos) compatíveis
com a duração do passivo do RPPS e da performance dos fundos de investimentos da carteira, o
Comitê emitirá parecer ao Conselho de Administração solicitando aprovação para as seguintes
movimentações: a) Aquisição de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em títulos públicos,
com marcação na curva, sendo para NTN-B 2032 o valor de R$ 42.800.000,00 (quarenta e dois
milhões e oitocentos mil reais) e para NTN-B 2040 o valor de R$ 57.200.000,00 (cinquenta e sete
milhões e duzentos mil reais), sendo resgatado o valor integral aproximado de R$ 15.582.761,55
(quinze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos) do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP; resgate de R$
13.000.000,00 (treze milhões de reais) do Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP; resgate integral aproximado de R$ 21.255.469,64 (vinte e um milhões,
duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro reais)
do Fundo WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA; resgate aproximado de R$



20.161.768,80 (vinte milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e
oitenta centavos) do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e
resgate de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; totalizando R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
b) Aplicação do valor correspondente ao pagamento de cupons dos títulos públicos NTN-B, a ser
creditado no dia dezesseis de maio, no valor de R$ 1.659.289,52 (um milhão, seiscentos e
cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) no Fundo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP . ITEM 4 - Emissão de
Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de abril: o Comitê emitirá Parecer ao
Conselho Fiscal informando as ocorrências e demonstrativos financeiros do mês de abril, para
análise e aprovação. ITEM 5 - Renovação de credenciamentos para aprovação: foram
apresentados pela Diretoria de Gestão Previdenciária e Financeira os documentos de renovação
dos credenciamentos das seguintes instituições: a) XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A:
Distribuidor de Títulos Públicos do Tesouro Nacional; b) NAVI CAPITAL: Administradora do Fundo
NAVI INSTITUCIONAL FIA; c) XP ALLOCATION: Gestor dos Fundos  AXA WF FRAM DIGITAL
ECONOMY, MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY e SUL AMERICA EQUITIES; d) A5
GESTAO DE INVESTIMENTOS: Gestor do Fundo: W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES. Sendo aprovados pelos membros do Comitê. ITEM 6 - Assuntos
Gerais: Foram recebidas as seguintes informações dos fundos fechados: amortização do Fundo
W7 no valor de R$ 17.353,29 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e nove
centavos); Fato Relevante do Fundo Incentivo II e Convocação de Assembleia Geral dos Cotistas
do Fundo OSASCO PROPERTIERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII para o dia
vinte quatro de maio, às quinze horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às
quatorze reais e vinte minutos, e eu, Elisangela da Silva Candil, lavrei a presente ata, que segue
devidamente assinada pelos presentes.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Elisangela da Silva Candil, Secretário(a) do Comitê de
Inves�mentos, em 13/05/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Leandro dos Santos Domingos, Membro do Comitê de
Inves�mentos, em 13/05/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Ademir Aparecido Antonelli, Vice-Presidente do Comitê de
Inves�mentos, em 13/05/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Soares Amboni, Diretor(a)-Presidente, em
13/05/2022, às 22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº
2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por José da Silva Neves, Presidente do Comitê de
Inves�mentos, em 16/05/2022, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de
2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0290853 e o
código CRC E7672EB8.

Referência: Processo nº 03.99.00000043/2022.48 SEI nº 0290853
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São Paulo/SP, 06 de maio de 2022. 

 

RPPS: MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE MARINGÁ 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente a aquisição de títulos públicos. 

 

Senhores,  

Em atendimento a solicitação do MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ, emitimos esse parecer técnico com o objetivo de apresentar 

sugestões para a compra de Títulos Públicos Direto do Tesouro conforme o Ofício SEI nº 92/2022-

MGAPREV. 

De acordo com o estudo ALM realizado para o Instituto, a sugestão da carteira otimizada para o cenário 

base apresenta 32,80% de exposição em longuíssimo prazo (IMA-B 5+). Com base na carteira de março/ 

2022 disponibilizada na plataforma SIRU, é possível observar que o Instituto apresenta 2,59% da carteira 

em fundo de investimento classificado como longuíssimo prazo e 12,80% de investimentos em títulos 

públicos.  

Sendo assim, o RPPS possui 17,41% de margem para novos aportes em longuíssimo prazo e conforme o 

ofício encaminhado, o montante pretendido a ser investido é de R$ 100.000.000,00, totalizando 16,34% da 

carteira. 

Abaixo podemos analisar os Títulos Públicos que possuem juros semestrais e são os indicados para o RPPS 

devido sua liquidez. 

 

https://www.tesourodireto.com.br/titulos/precos-e-taxas.htm 

Ao distribuirmos o valor de R$ 100.000.000,00 (16,34% da carteira total) a ser aplicado, obtivemos o 

resultado apresentado abaixo. 
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Por fim, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de médio prazo (IMA-B 5 e IDKA 

IPCA 2A), tendo em vista que o RPPS possui investimentos acima do recomendado no estudo ALM 

realizado. 

 

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Renan Foglia Calamia Vanessa Tolusso Cordeiro 
Pós Graduação em Advanced Program in Finance 

Certificação: CGA Anbima 

Graduanda em Economia 

Analista de Investimentos 

Consultor de Valores Mobiliários  

 

CRÉDITO E MERCADO – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68) 
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DISCLAIMER 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 

ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover 

informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário 

ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em 

fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos 

torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a 

qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre 

os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura 

cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas 

as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); Sua elaboração 

buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não 

representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua 

carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de 

liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer 

valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e 

a CVM. A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de 

garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, 

de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, que dispõem sobre as aplicações dos 

recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 

 

 


