
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATA Nº 091 
Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 07h30m na sede desta Autarquia 

Cambé Previdência, reuniram-se os membros nomeados de acordo com o Decreto Municipal n!! 162/2022, 
para reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Autarquia Cambé Previdência onde estavam presentes 

eu, Luciana Kaguiama, juntamente a senhora André ia Cristina da Silva e o senhor Eduardo Anzola Pivaro. Pauta: 
1) Análise do Demonstrativo Financeiro do mês de junho de 2022 e rendimentos das aplicações financeiras 

através de extratos e relatórios eletrônicos; 2) cenários político e econômico; 3) Alocação de recursos 

previdenciários. Item 1) da pauta: O resultado dos rendimentos das aplicações financeiras em 30/06/2022 foi 
de (R$ 722.119,15), corroborando com o resultado mensal de (R$ 1.120.784,83). Item 2) da pauta: Cenários 

político e econômico: Retrospectiva: Destacando que foram divulgados o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,67% em junho, após ter 

registrado alta de 0,47% em maio, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Trata-se da maior taxa para um mês de junho desde 2018, quando ficou em 1,26%. Na última semana comissão 

especial da Câmara aprova PEC dos Benefícios, que amplia em 200 reais o valor do Auxilio Brasil, aumenta o 

Auxilio Gás e cria um auxílio aos caminhoneiros, foi aprovada na câmara dos deputados. Mas por se tratar de 

uma proposta de emenda à constituição, o texto ainda deverá passar por dois turnos de votação no plenário 

da câmara. No dia 06 de julho de 2022, foram divulgados a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado 
Aberto (FOMC), no documento, o Fed observou que a atividade econômica geral parece ter se recuperado 
após a queda no primeiro trimestre. Para o banco central dos EUA, a inflação permanece elevada, refletindo 

desequilíbrios de oferta e demanda, preços mais altos de energia. As autoridades do FED expressaram 

otimismo sobre o caminho de longo prazo da economia americana, embora tenham reduzido drasticamente 

as previsões do PIB para 2022. RELATÓRIO FOCUS: Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), a projeção diminuiu de 7,96 % para 7,67% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de 

5,01 % para 5,09%. Para 2024, as estimativas subiram de 3,25% para 3,30%. Para 2025, as projeções ficaram 
em 3,qo%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) é em 1,59% para 2022 e para 2023, em 0,50%. Assim 

como para 2024 a projeção diminuiu de 1,81% para 1,80, e para 2025, permanecendo em 2,00%. 

Para a taxa de câmbio em 2022, o valor subiu de R$5,09 para R$5,13. Para 2023, a projeção se manteve R$ 

5,10. Para o ano de 2024, a projeção diminuiu de R$ 5,07 para R$5,06, assim como em 2025 a projeção ficou 
em R$5,15. Para a taxa Selic, a projeção permaneceu a mesma em todas as projeções anuais, em 13,75% em 

2022, em 10,50% para 2023, ficando em 8,00% para 2024. Fechando as projeções da semana, a projeção para 
a taxaSelic manteve-se em 7,50% para o ano de 2025. Expectativa: Após um início de julho relativamente 

tranquilo, que viu o S&P 500 e outros índices importantes subirem, o ritmo dos dados econômicos e 
corporativos aumentam esta semana. Sendo uma semana bem movimentada, começando com o calendário 

brasileiro: Com a retomada das divulgações dos dados econômicos brasileiros, após o fim da greve dos 

servidores do Banco Central, será divulgado os dados do boletim Focus e também serão divulgados dados do 

crescimento do setor de serviços na terça, vendas do varejo e confiança do consumidor, IBC-Br (indicador 

considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB)) de maio e balanço orçamentário. Já nos EUA sairá 

relatórios CPI e dados do varejo. Os dados de inflação de junho saem esta semana. Item 3) da pauta: Sobre a 
alocação dos recursos previdenciários, optamos, pelas seguintes realocações: Resgate no valor de R$ 

3.500.000,00 aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades C/C 71005-7 - CNPJ 14.508.643/0001-55 e 

aplicação do respectivo valor no fundo Bradesco CP Poder Público C/C 136735 - CNPJ 13.397.466/0001-14 
para pagamento de despesas com aposentadorias e pensões relativas ao mês de julho. Resgate do valor total 

aproximado de R$ 8.240.000,00 do fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica C/C 71005-7 - CNPJ 

23.215.097 /0001-55, com o objetivo de diminuir a exposição ao Fundo de Gestão Estratégica; Resgate no valor 

de R$ 2.612.000,00 do fundo 88 Previdenciário Renda Fixa IRF-M C/C 38564-6 - CNPJ 07.111.384/0001-69. 
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Aplicação dos respectivos valores nos seguintes fundos: R$ 7.000.000,00 fundo BB Previdenciário RF Títulos 

Públicos IPCA FI, CNPJ 15.486.083/0001-83. A justificativa se dá pelo fato de que este fundo garante ao final 
do período de aplicação a rentabilidade de IPCA + 7,90% a.a., ou seja, rentabilidade superior à meta atuarial 
estabelecida para este RPPS; aplicação do valor restante e também dos recebimentos de contribuições deste 
mês em fundos vinculados ao índice CDI, sendo as aplicações 88 Previdenciário RF Fluxo C/C 38564-6 - CNPJ 
13.077.415/0001-05 para saldos do Banco do Brasil e Caixa FIC Brasil Disponibilidades CNPJ 14.508.643/0001- 
55 para saldos da Caixa Econômica Federal, sendo o que acreditamos ser o mais prudente para este momento, 
tendo em vista o cenário econômico atual. Nada mais havendo a relatar eu, Luciana Kaguiama encerro a 
presente ata que se de acordo, será assinada por mim e pelos demais membros. 
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