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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ
PREVIDÊNCIA. Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis 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 e Leandro dos Santos
Domingos, com ausência de Elisangela da Silva Candil, justificada por viagem para participação em
curso. Iniciados os trabalhos, sendo:
ITEM 1 - Alteração do Parecer referente a alocação dos recursos do mês de abril de 2022: 
O Comitê emitiu 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.
Considerando os apontamentos apresentados pela Diretora-Presidente ao Parecer, o comitê
decidiu propor a alocação dos valores do Fundo Previdenciário, referente ao parcelamento da dívida
previdenciária, a ser repassada no mês de maio/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) e dos recursos superavitários das contribuições previdenciárias, no valor aproximado de R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), correspondentes ao mês de abril de
2022, provisoriamente na renda fixa, no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS
RENDA FIXA LP, até que seja concluído o estudo ALM e analisada a sugestão de alocação de Títulos
Públicos a ser enviados pela consultoria e apresentados em reunião pela Diretoria Executiva. O Comitê
enviará o novo parecer solicitando autorização da Diretoria Executiva, conforme previsto no art. 19 do
Regimento Interno, para apresentar ao Conselho de Administração, a nova proposta de alocação
dos valores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e dez minutos, e eu,
Bárbara da Silva Garcia, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Bárbara da Silva Garcia, Membro do Comitê de Inves�mentos,
em 26/04/2022, às 11:25, 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 26/04/2022, às 11:25, 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
26/04/2022, às 11:46, 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 12:03, 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 0254391 e o
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