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1 	Comitê de Investimentos 

	

2 	ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às treze horas e cinquenta minutos, do dia três de março do ano de dois mil e vinte 

	

4 	e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos, extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá 

	

5 	Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves (Presidente), Cinthia Soares 

	

6 	Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e ausência de Ademir Aparecido Antonelli, por estar em 

	

7 	licença para tratamento de saúde. Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 — Definição de proposta de 

	

8 	alterações do destino de parte do recurso resgatado dos Fundos Caixa Brasil IMA-B e Caixa 

	

9 	Brasil IMA-B 5: O Comitê ao acompanhar as movimentações do mercado financeiro, diariamente, 

	

10 	constatou que o cenário econômico vem apresentando alta volatilidade nas posições de curto, médio 

	

11 	e longo prazo na renda fixa e decidiu remanejar no dia 1° de março, o montante de recursos no 

	

12 	valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), referentes às movimentações aprovadas pelo 

	

13 	Conselho de Administração no Parecer n° 02/2021, para o Fundo Caixa Brasil Dl, provisoriamente, 

	

14 	por medida de proteção, após concluir o credenciamento de Administrador e Gestor dos novos 

	

15 	fundos de investimentos que foram aprovados. Na data de hoje 03 de março, foi transferido o valor 

	

16 	de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para o Banco do Brasil para aplicação no Fundo de 

17 Ações BB QUANTITATIVO, conforme aprovado, aproveitando a queda do IBOVESPA e será 

	

18 	transferido R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para aplicação no Fundo WESTERN ASSET 

	

19 	IMA-B 5 ATIVO Fl RF, conforme aprovado. Diante do cenário econômico atual, o Comitê decidiu 

	

20 	emitir novo Parecer ao Conselho de Administração solicitando autorização para alocação de R$ 

	

21 	10.000.000,00 (dez milhões de reais), que estava aprovado para aplicação no fundo WESTERN 

	

22 	ASSET IMA-B ATIVO Fl RF, na renda variável, sendo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no 

	

23 	Fundo ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC e R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) no Fundo 

	

24 	SULAMÉRICA EQUITIES Fl AÇÕES, que já compõe a cartefra de investimentos, aproveitando a 

	

25 	queda do IBOVESPA. Será solicitado também autorização para manter no Dl, provisoriamente, o 

	

26 	recurso de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que estava aprovado para aplicação no fundo 

	

27 	WESTERN ASSET ATIVO MAX Fl RF, e desse valor aplicar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

28 no Fundo de Ações BB QUANTITATIVO FIC e o saldo de R$ 18.000.00,00 (dezoito milhões de 

	

29 	reais), aplicar posteriormente em renda variável, em fundos de ações que serão selecionados pelo 

	

30 	Comitê para aprovação do Conselho, com o objetivo de diminuir a posição em renda fixa, devido à 

	

31 	taxa de juros baixa e aumentar posição na renda variável, com perspectiva de maior retorno, tendo 

	

32 	em vista a meta atuarial a ser alcançada. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 

	

33 	dezessete horas e quarenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, 

	

34 	depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 03/03/2021 

Início: 13h45 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião 

extraordinária, devido necessidade de definir proposta a ser apresentada para o Conselho 

de Administração sobre alteração de alocações aprovadas anteriormente. 

Pauta: 

1) Definição de proposta de alterações do destino de parte do recurso resgatado dos 

Fundos Caixa Brasil IMA-B e Caixa Brasil IMA-B 5; 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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