
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, do dia dois de dezembro 

	

4 	do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá 

	

5 	Previdência, ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves, 

	

6 	Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e Ademir Aparecido Antonelli. 

	

7 	Iniciado os trabalhos pela conclusão da Politica de Investimentos de 2020, após 

	

8 	análise das partes do texto que deixaram dúvidas foram realizadas as alterações e 

	

9 	ajustes necessários e finalizou-se a Política de Investimentos 2020, a qual será 

	

10 	encaminhada para o Conselho de Administração para aprovação na reunião agendada 

	

11 	para o próximo dia cinco do mês corrente e ao Conselho Fiscal para ciência na 

	

12 	próxima reunião agendada para o dia onze do corrente mês. Decidiu-se ainda efetuar 

	

13 	ajustes na Política de Investimentos de 2019 nos limites inferiores dos artigos 7°, III, 

	

14 	"a", de cinco para zero por cento e no art. 8°, III, alterando de três para um por cento. 

	

15 	Decidiu-se ainda solicitar resgate do Infinity Institucional Fundo de Investimento 

	

16 	Multimercado e propor ao Conselho a alocação do recurso no Fundo da Caixa 

	

17 	Alocação Macro FIC Multimercado, sendo que o resgate já foi aprovado anteriormente 

	

18 	pelo Conselho de Administração que autorizou a efetivação assim que o Fundo Infinity 

	

19 	se encontrasse aberto para movimentações, levando em consideração também a 

	

20 	baixa no PL do Fundo podendo causar desenquadramento perante as exigências da 

	

21 	Resolução 3.922/2010 e a baixa rentabilidade do mesmo. Nada mais havendo a tratar, 

	

22 	foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, e eu Maria Silvana 

	

23 	Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

	

24 	devidamente assinada. 

José 	a Neves 	 Cinthia Soares Amboni 
P s ente 	 Membro 

n'Vi6A-L  
Maria Silvana Barbosa Frigo 

Membro 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
NIA R I NI cÁ 

Maringá, 02 de dezembro de 2019. 

Parecer Comitê de Investimentos 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa que solicitará o resgate do Infinity 

Institucional Fundo de Investimento em Multimercado autorizado por este Conselho, e 

solicita autorização para alocar o montante do valor resgatado no Fundo Caixa Alocação 

Macro FIC Multimercado LP, CNPJ: 08.070.841/0001-87, mantendo o recurso no mesmo 

segmento, art. 8°, inciso III. 

SAÍDA ENTRADA VALOR 

INFINITY 	INSTITUCIONAL 	Fl 

MULTIMERCADO 

CAIXA ALOCAÇA0 MACRO FIC 

MULTIMERCADO LP 

R$ 4.498.615,93 

(aproximado) 

Maria Silvana Ba
I 

osa Frigo 
Secretária 
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Cinthia Soares Ahpboni 
Membro 
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