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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 
3 MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às quinze horas e vinte minutos, do dia três de 
4 maio do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da 
5 Maringá Previdência, ordinariamente, com a presença dos membros: José da 

	

6 	Silva Neves (presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (secretária), Cinthia 
7 Soares Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos o 
8 presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. O comitê reuniu- 

	

9 	se para discutir as pautas referentes às convocações de Assembleia Geral de 

	

10 	Cotistas dos Fundos Ático Florestal FIC e Ático FIP, as quais ocorrerão nos 

	

ii 	dias sete e oito de maio do corrente ano, sendo que, os itens mais relevantes 
1z tratam-se da aprovação ou não da troca do Administrador, bem como a troca 
13 do Gestor dos referidos Fundos, foi decido que a participação dos 

	

14 	representantes da Maringá Previdência será via call e posteriormente envio do 
15 voto formal. A Sra. Cinthia comentou sobre a reunião do Fundo W7 realizada 

	

16 	no dia trinta de abril na sede da Gestora A5 na qual foi apresentada a situação 
17 dos ativos que compõem o Fundo e informaram que a negociação de alguns 
is dos ativos mais relevantes está em andamento, ficou decidido que a próxima 
19 reunião do Comitê de Acompanhamento do Fundo será no mês de agosto 
zo deste ano com data a definir. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

	

21 	reunião às dezesseis horas e doze minutos, lavrando-se a presente ata que, 

	

22 	depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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