
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

	

3 	INVESTIMENTO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às treze horas e trinta minutos, do dia 

	

4 	sete de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da 

	

5 	Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a 

	

6 	presença dos membros: José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana 

	

7 	Barbosa Frigo e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos com a leitura da ata 

	

8 	da reunião extraordinária realizada dia 26 de novembro, aprovadas por unanimidade. 

	

9 	Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário 
10 macroeconômico e expectativas de mercado: os membros ouviram o áudio 

	

11 	disponibilizado diariamente "A Bula do Mercado", que informa um resumo do cenário 

	

12 	econômico no geral, o qual informou o otimismo da recuperação econômica do mercado 

	

13 	com a entrada de investidores estrangeiros e a preocupação do mercado doméstico 

	

14 	com as indefinições na agenda das reformas. ITEM 2 - Avaliação dos investimentos 

	

15 	que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos verificou-se que a 

	

16 	previsão da rentabilidade, referente ao fechamento do mês de novembro será positiva, 

	

17 	superando as expectativas. Os índices de renda fixa IMA-B 5, IMA-B e IMA-B 5+ 

	

18 	tiveram um resultado positivo de 1,32%, 2,00% e 2,59%, respectivamente. Na renda 

	

19 	variável o lbovespa fechou o mês positivo em 15,903%. O dólar ficou negativo em — 

	

20 	7,625% no mês, até mesmo o S&P 500 fechou com rentabilidade positiva em 10,755%. 
21 ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: o Comitê não 

	

22 	apresentará nenhuma proposta ao Conselho de Administração. ITEM 4 — Informações 
23 recebidas sobre os Fundos Fechados: recebido no mês de novembro as seguintes 

	

24 	informações: a) Convocação de reunião para apresentar informações atualizadas sobre 

	

25 	a composição da carteira do Fundo W 7 e outros assuntos. b) Ofício da Gestora Aurora 

	

26 	Capital, gestora do Fundo GGR PRIME I informando sobres as eventuais ilegalidades 

	

27 	relacionadas a deliberações realizadas na AGC ocorrida no dia 30/11/2020 as 14H00. 
28 ITEM 5 — Definição referente alocação do recurso das contribuições 

	

29 	previdenciárias do 13° salário, para propor ao Conselho de Administração: O 

	

30 	Comitê apresentará proposta de aplicar os recursos distribuindo entre os três Fundos de 

	

31 	Investimentos no Exterior existentes na carteira, ou seja: MS GLOBAL, SANTANDER 
32 GLOBAL e CAIXA BDR, por considerar o momento oportuno com a queda no dólar e 

	

33 	aumentar o percentual em Fundos no Exterior, otimizar a estratégia alvo estipulada na 

	

34 	Política de Investimentos que é de 7% e atualmente está com 1,14%. ITEM 6 - 

	

35 	Assuntos gerais: o comitê discutirá na próxima reunião a Política de Investimentos de 

	

36 	2021, a Sra. Maria Silvana ficou incumbida de preparar a minuta para análise e 

	

37 	definição. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze horas e quarenta 

	

38 	minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

	

39 	aprovada, segue devidamente assinada. 

da 	Iva Neves 
Presidente 

Cinthia Soare Amboni 
Membro 

rnal.4141111r 
„  - 

Membro 

  

  

 

Maria Silva a :arbesa Frigo 
Membro 
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Data: 07/12/2020 

Início: 13h30 

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; 

Informações recebidas sobre os Fundos Fechados; 

Definição referente alocação do recurso da contribuição previdenciária do 13° 

salario, para propor ao Conselho de Administração; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

             

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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