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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ
PREVIDÊNCIA. Às oito horas do dia vinte e oito de março 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, dos
membros: Ademir Aparecido Antonelli, Bárbara da Silva Garcia, Elisangela da Silva Candil e
Leandro dos Santos Domingos. Iniciado os trabalhos, sendo:
ITEM 1- Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: em relação a
atividade econômica brasileira, a inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada
em vários componentes. De acordo com o Comitê de Política Monetária - COPOM, a alta nos
preços dos bens industriais persiste e deve se manter no curto prazo, com relação  aos serviços
a inflação acelerou ainda mais. As expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela
pesquisa Focus encontram-se em torno de 6,4% e 3,7%, respectivamente. No cenário externo, a
persistência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem o potencial de intensificar as pressões
inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto avançadas,
soma-se ao fato as sanções aplicadas à Rússia que podem ter consequências de longa prazo
resultando em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de bens. Quanto a
política monetária o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto citou que uma alta de
juros agora só terá efeito em “12, 18 meses”. Na visão de Rosa Riscala e Mariana Ciscato
(BDM),  foi o que justificou a queda dos juros, na última sexta-feira, mesmo com o IPCA-15 de
março (0,95%) acima do esperado (0,86%). É verdade que Campos Neto não deixa de fazer o
hedge, caso o cenário alternativo do Copom (petróleo a US$ 100) não se confirme. “Se houver
impacto da guerra, podemos mudar, mas 12,75% é capaz de levar a inflação à meta (de 2023). ”
Enquanto isso, o mercado está dividido, parte dos economistas acredita que o Copom já foi longe
demais e outra parte, que é um erro parar. Quem pensa assim, continua puxando as projeções
do IPCA e da Selic, e aposta que o Copom não conseguirá cumprir seu plano.
ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: os membros analisaram os
principais fundos presentes atualmente na carteira, comparando-os com seus respectivos
“benchmarks”, com destaque para os fundos de renda fixa que possuem Títulos Públicos em
carteira, como IMA-B e IDKA, e têm demonstrado boa recuperação. Por esse motivo, os
presentes decidiram que a proposta de alocação do superávit do mês atual será realizada em um
fundo desse segmento.
ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: 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, proposta de alocação dos valores do Fundo Previdenciário,
referente ao parcelamento da dívida previdenciária, a ser repassada no mês de abril/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 março de 2022, no Fundo CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA, considerando a tendência de retomada da
renda fixa e boas expectativas de rendimentos nesse segmento. A decisão foi baseada na
análise do cenário econômico atual e da carteira de investimentos, observando o passivo atuarial
e as diretrizes traçadas na Política de Investimento. É importante ressaltar que o Comitê aguarda
o estudo ALM, a ser elaborado pela Consultoria, Crédito e Mercado, para melhor tomada de
decisão, além disso, aguarda também sugestão de alocação em Títulos Públicos Federais e



esclarecimentos quanto a forma de contabilização desses ativos, conforme Ofício n.º
92/2022 SEI nº (0177575) e n.º 94/2022 SEI nº (0182038) da Diretoria. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião às nove horas e quinze minutos e eu, Leandro dos Santos
Domingos, lavrei a presente ata, que segue devidamente assinada pelos presentes.
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