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ATA DA SEGUNDA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO DA MARINGA 
PREVIDENCIA. As dez horas e trinta minutos, do dia sete de fevereiro do ano de dois 
mil e dezoito, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, 
ordinariamente, corn a presença dos membros: José da Sulva Neves (Presidente), 
Maria Silvana Barbosa Frigo (Secretária), Ademir Aparecido Antonelli, Edimar de 
Oliveira Carvalho e ausência de Sinádia Batista Silva devido estar em perIodo de 
férias, também participou a Diretora Superitendente Cinthia Soares Amboni. Iniciado 
a reunião, o Sr. Edmar solicitou a palavra para informar Os rendirnentos realizados no 
ano de 2017 dos fundos em renda fixa e variáveis, sendo que nos de renda fixa todos 
corn percentuals positivos e nas variáveis alguns foram negativos devido a valorização 
ser anual. A Dir. Superintendente sugeriu ao comitê de firmar uma meta para o ano de 
movimentaçâo dos recursos para que a meta atuarial seja superada e desta forma 
aumente o superávit financeiro, afim de, possibilitar medidas para diminuicao do 
aporte para complementacão por parte do municIpio para suprir o deficit no Fundo 
Financeiro, responsável pelo pagamento dos beneficios dos segurados a que ele 
pertence. Após discussão dos membros foi formulada uma planilha constando novas 
alocaçöes para apresentar ao Conseiho de Administração que se reunirá amanhã olto 
de fevereiro de dois mil e dezoito para aprovar cu não a seguinte proposta: em Fundos 
de Açöes serão distribuidos o montante de vinte e três milhöes de reais da seguinte 
forma: AZ Legan Brasil Fl Acöes o valor de dois milhôes de reais, APEX Açöes 30 Fl 
Açöes o valor de trés milhöes de reais, BB Governança Fl AçOes Previdenciário o 
valor de seis milhöes de reais, ITAU RPI Açôes lbovespa Ativo FlCFl o valor de seis 
milhOes e tTAU Institucional Phoenix Acöes o valor de seis milhôes de reais, atingindo 
17,88% dos 20% permitido pela resolução. Em multimercado será apresentado 
proposta do montante de cinco milhöes de reais nos seguintes Fundos de 
Investimentos: BB Prev. Multimercado o valor de quatro milhöes de reais e Infinity 
Institucional Fl Multimercado o valor de urn milhão de reais, que atingirá 5,78% dos 
10% permitido pela resoluçâo . A Sra. Sulvana soticitou as análises dos referidos 
fundos para a empresa que presta consultoria para autarquia, bern como entrará em 
contato corn as gestoras para obter malores informaçöes. lnformou ainda que Os 
recursos serão remanejados do Fundo Caixa Brash IRFM-1 TP LP, essa decisão é 
devido alta exposiçao de recursos que soma quarenta milhöes alocados em urn Indice 
corn rendimento menor que os selecionados para prováveis alocacoes. As sugestoes 
foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reuniâo, Iavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 
devidamente assinada. 
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