
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às dez horas e dez minutos, do dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e 

	

4 	vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala 

	

5 	de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros José da Silva Neves, Cinthia 

	

6 	Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e ausência justificada de Ademir Aparecido 

	

7 	Antonelli, por estar em período de férias. Iniciado os trabalhos com a discussão da pauta, sendo 
8 ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os membros 

	

9 	discutiram sobre a instabilidade e as incertezas que norteiam o cenário econômico diante da 

	

10 	atual crise econômica gerada pela pandemia, resultando em perspectivas negativas, dificultando 

	

11 	as tomadas de decisões relativas aos investimentos. ITEM 2 - Avaliação dos investimentos 

	

12 	que compõe o patrimônio: foi realizada uma videoconferência com os consultores da empresa 

	

13 	Crédito e Mercado, Renan Folia e Thiago Norte. Renan explanou sobre o Relatório de Risco da 

	

14 	carteira da Maringá Previdência do mês dezembro, evidenciou os indicadores de risco e detalhou 

	

15 	a composição da análise efetuada referente ao ano de 2020, correlacionando resultados com o 

	

16 	benchmark. Destacou que no monitoramento do risco, volatilidade e Var correspondem ao risco 

	

17 	em que cada ativo do fundo está exposto. Apresentou ainda um relatório inédito de análise 

	

18 	especifica da Carteira de Investimentos da Maringá Previdência, com gráficos evidenciando o 

	

19 	Risco x Retorno. O Comitê deliberou para ser solicitada a inclusão desse relatório na Plataforma 

	

20 	SIRU, ou encaminhado esporadicamente, para análise. O consultor Renan se comprometeu a 

21 encaminhar o material apresentado. ITEM 3 - Proposições de 

	

22 	investimentos/desinvestimentos: após analisar os pareceres técnicos de novos fundos de 

	

23 	investimentos solicitados à consultoria financeira, o Comitê decidiu propor ao Conselho de 

	

24 	Administração autorização para realocar recursos dos fundos Caixa IMA-B e Caixa IMA-B 5 para 

	

25 	fundos de renda fixa, dentro do mesmo segmento, classificados como ativos, pela estratégia de 

26 superar o benchmark, os fundos selecionados foram WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO, 

	

27 	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO, WESTER ASSET ATIVO MAX. Decidiu também propor 

	

28 	migrar parte dos recursos do fundo de renda fixa Caixa IMA-B para o fundo de investimento de 

	

29 	renda variável, BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES. Será emitido parecer constando justificativa e 

	

30 	comparativos da rentabilidade dos fundos, para apresentar na próxima reunião do Conselho de 

	

31 	Administração, no dia 29/01/2021. ITEM 4 — Assuntos gerais: Não foi abordado nenhum 
32 	assunto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze horas e quinze minutos, e 
33 	eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 
34 	devidamente assinada. 

\to," 

Maria SiIvfiã Barb a Frigo 

Membro 

t;! âNta" J 	a 	a Neves 	 Gi11ÇÇSoare Amboni 

Presidente 	 Membro 
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SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 27/01/2021 

Inicio: 10h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado; 

Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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