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ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUINTA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA
MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril do ano de
dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comitê de Investimentos da Maringá Previdência,
extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência, com a presença do Presidente:
José da Silva Neves, do Vice-presidente: Ademir Aparecido Antonelli, dos membros:  Bárbara da
Silva Garcia, Elisangela da Silva Candil e Leandro dos Santos Domingos. Iniciados os trabalhos,
sendo:
ITEM 1 - Emissão de Parecer referente a alocação dos recursos do mês de abril de 2022: 
Conforme mencionado na última reunião ordinária do Comitê de Investimentos, 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,
ficou definido que seria mencionado no parecer após o recebimento da resposta do ofício n.
94/2022, pela Consultoria Crédito e Mercado. A Diretoria Executiva da Maringá
Previdência mencionou que a resposta foi recebida, porém será discutida em conjunto com a
diretoria, comitê e o consultor da Crédito e Mercado, após o recebimento da resposta do ofício nº
92/2022 que trata do estudo ALM, prevista para o dia 29/04/2022. Dessa forma, o Comitê
recomenda, que provisoriamente, os recursos sejam alocados no CAIXA FI BRASIL
REFERENCIADO DI LP até a reunião ser realizada. O Presidente, José da Silva Neves, sugeriu
que a mencionada reunião seja realizada na próxima terça-feira (03), às 08h30, sugeriu também
que seja convidado um membro do Conselho de Administração para participação e ciência,  tendo
em vista a necessidade de se definir quanto a melhor alocação dos títulos públicos. 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 2 - Assuntos Gerais: a Diretora-Presidente solicitou que seja definido um membro do
Comitê para compor a Comissão que irá tratar da carteira administrada, ficou definido que será o
Presidente, José da Silva Neves. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às
quinze horas e trinta minutos, e eu, Elisangela da Silva Candil, lavrei a presente ata, que segue
devidamente assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Leandro dos Santos Domingos, Membro do Comitê de
Inves�mentos, em 26/04/2022, às 08:21, 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm
http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom%203371.pdf


Documento assinado eletronicamente por José da Silva Neves, Presidente do Comitê de
Inves�mentos, em 26/04/2022, às 08:26, 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 26/04/2022, às 08:53, 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 Elisangela da Silva Candil, Secretário(a) do Comitê de
Inves�mentos, em 27/04/2022, às 08:37, 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.

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 0251578 e o
código CRC 4D1ECFF0.
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