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ATA DA QUARTA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO DA MARINGA 
PREVIDENCIA. As dezesseis horas e trinta minutos, do dia dois de abril do 
ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringa 
Previdência, extraordinariamente, corn a presenca dos membros: José da Silva 
Neves (Presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (Secretária), Adernir 
Aparecido Antoneili, Edimar de Oliveira Carvaiho e Sinádia Batista Silva, 
também participou a Diretora Superintendente Cinthia Soares Amboni. Iniciada 
a reunião, o Presidente inforrnou que a pauta da mesma trata-se de elaborar 
estratégia de novas alocacoes para diversificacao da carteira de investimentos, 
dando continuidade ao piano de acao estabelecido pelo Comitê diante do 
Conseiho de Administração. Após análise verificou-se que existe urn montante 
considerável de recursos alocados em TItulo Püblico IMA-B 5, o qual o 
rendimento näo está favorável devido a queda da taxa de juros. Foi elaborada 
a seguinte proposta a ser apresentada ao Conseiho de Administracao para 
aprovação: Banco Bradesco valor de dezessete miihOes, sendo quatro 
milhöes em Fundo de AcOes art. 81II"a", dez milhöes em urn Fundo de 
Alocacao Dinârnica (lItulos PUblicos) art. 7°IV"a" e três milhOes em Fundo de 
Multirnercado art. 80I11, porém a Sra. Silvana informou que o credenciamento 
vigente e corn a Administradora BEM DTVM e esta sendo aguardado 
docurnentos por parte do gestor, Bradesco, ja que diferente dos outros bancos 
este tern CNPJ distintos para administrador e gestor, sendo necessário 
credenciamento de ambos. Banco do Brasil aporte de cinco milhoes no Fundo 
BB Previdência Alocacao Dinâmica, o qual já compöe a carteira art. 70IV"a". 
Caixa Econômica Federal vinte e dois rniihOes, sendo, quinze miihöes em 
renda fixa em Fundo de Gestão Estrategica art. 70IV"a" e sete milhOes em 
varáveis em Multimercado art.80III. ltaU quinze rnilhöes, sendo dez miihöes em 
renda fixa em fundo de alocacao dinâmica art.70IV"a" e cinco milhOes em acoes 
art.81II"a", ambos ja compoem a carteira. Sicredi valor de urn milhão em renda 
fixa no Fundo Performance art.70IV"a". Todos concordararn corn a 
diversificaçao e elaboracao de uma pianilha corn inforrnacoes detaihadas da 
proposta, a qual será encaminhada ao Conselho de Administraçao para análise 
bern corno será anexada a esta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 
devidamente assinada. 
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