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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ
PREVIDÊNCIA. Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de abril 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 Vice-presidente: Ademir Aparecido
Antonelli, dos membros:  Bárbara da Silva Garcia, Elisangela da Silva Candil e Leandro dos
Santos Domingos, a falta do Presidente, José da Silva Neves, foi justificada por afastamento
para tratamento de saúde. Iniciados os trabalhos, sendo:
ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: 
Na semana mais curta da semana passada,  por conta da Sexta-Feira Santa, o dólar encerrou
com queda de -1,66% em relação ao real, sendo cotado a R$ 4,69. A moeda já acumula baixa de
-1,31% na parcial do mês de abril, já no ano, apresenta queda de 15,75% frente ao real. O
Ibovespa apresentou resultados negativos e encerrou a semana com queda de -0,50% e 116 mil
pontos. Após os resultados da inflação de março serem divulgados, o presidente do Banco
Central informou que está reavaliando a possibilidade de nova alta para a taxa Selic. Os dados
de serviços do mês de fevereiro divulgados, apresentaram queda de -0,20%, porém as
expectativas do mercado eram de que houvesse alta de 0,70%. Já as vendas do comércio
varejista apresentaram resultado positivo e acima do esperado, com alta de 2%. Os servidores
públicos do poder executivo terão reajuste de 5% nos salários a partir de julho, o que impactará o
teto de gastos para esse ano. No cenário externo, a guerra entre a Rússia e Ucrânia provocaram
alta das commodities energéticas. Além disso, a Suécia e a Finlândia continuam a sinalizar a
intenção de adesão à OTAN. A inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, apresentou alta de 1,2%
em março e alta de 8,5% no acumulado de 12 meses, ocasionado principalmente pelos
aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Como resultado, o mercado projeta que
o banco central americano eleve a taxa básica de juros em 0,50% no mês de maio. O Banco
Central Europeu, manteve a taxa básica de juros em 0% ao ano. Entretanto, na Zona Euro, a
inflação bateu recorde e alcançou 7,5% em 12 meses. Na China, a população protestou contra a
medida de lockdown, após o aumento nos casos de Covid-19 baterem sucessivos recordes
diários desde o início da pandemia.
ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: os membros analisaram os
principais fundos presentes atualmente na carteira, comparando-os com a avaliação estratégica
da Política de Investimento para 2022 e como resultado da análise concluíram que os
investimentos em Títulos do Tesouro, art. 7º, I, "a", estão abaixo do percentual da estratégia alvo
de alocação, em contrapartida observaram que há um percentual acima da estratégia alvo no art.
7º, I, "b" que são Fundos de Investimento 100% Títulos do Tesouro Nacional.  
ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: conforme mencionado no item 2,
os membros analisaram os principais fundos presentes atualmente na carteira, comparando-os
com a avaliação estratégica da Política de Investimento para 2022, como resultado da análise
concluíram que os investimentos em Títulos do Tesouro, art. 7º, I, "a", estão abaixo do percentual
da estratégia alvo de alocação, em contrapartida observaram que há um percentual acima da
estratégia alvo no art. 7º, I, "b" que são Fundos de Investimento 100% Títulos do Tesouro
Nacional. Somado a isso, a análise do cenário econômico que se mantém volátil devido a guerra
entre a Rússia e a Ucrância, as expectivas das eleições, a previsão do Presidente do Banco
Central de possível alta na taxa Selic, a obrigação do RPPS em alcançar a meta atuarial,
correspondente ao  IPCA+4,95%, os presentes decidiram que a proposta de alocação do
superávit do mês atual no valor aproximado de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil



reais) e resgate no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do Caixa FI Brasil
Referenciado DI LP, seja realizada em Títulos Públicos NTN-B, referente ao modo de marcação,
será mencionado no parecer do comitê  após o recebimento da resposta do ofício n. 94/2022,
pela Consultoria Crédito e Mercado,  previsto para o final do dia de hoje. Quanto ao valor
referente a dívida previdenciária no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deverá ser
alocado no DI, devido seu recebimento ocorrer na segunda quinzena do mês de maio. O Comitê
emitirá parecer solicitando autorização da Diretoria Executiva, representada pela Diretora-
Presidente e Diretora Previdenciária e Financeira, conforme previsto no art. 19 do Regimento
Interno, para apresentar ao Conselho de Administração, a proposta de alocação dos valores.   
ITEM 5 - Assuntos Gerais: foram enviadas pela Gestora de Recursos, Maria Silvana Barbosa
Frigo, duas sugestões de lâminas, uma referente a título de crédito privado e a outra de renda
variável, os membros decidiram incluir as análises na próxima reunião ordinária do Comitê. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta 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, Membro do Comitê de
Inves�mentos, em 25/04/2022, às 10:32, 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 25/04/2022, às 10:52, 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 Bárbara da Silva Garcia, Membro do Comitê de
Inves�mentos, em 25/04/2022, às 15:37, 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 25/04/2022, às 16:15, 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.
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