
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas, do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e 

	

4 	dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, com a 

	

5 	presença dos membros: José da Silva Neves, Maria Silvana Barbosa Frigo, Cinthia Soares 

	

6 	Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciados os trabalhos com as análises dos resultados 

	

7 	referentes aos rendimentos dos principais índices financeiros até o último dia 27 do mês 

	

8 	corrente. Os quais em sua maioria apresentam resultados negativos, de certa forma já 

	

9 	esperado devido à taxa de juros Selic cada vez menor e os acontecimentos externos refletem 

	

10 	no mercado interno provocando quedas nos índices. Quanto aos recursos das contribuições 

	

11 	previdenciárias superavitárias que serão repassadas no final do mês de agosto, decidiu-se 

	

12 	aplicar no CAIXA Fl BRASIL IRFM-1 TP RF. A Sra. Silvana informou que chegou convocação 

	

13 	de AGC do Fundo GGR PRIME I FIDC para dia 23/09/2019 as 11h0Omin na cidade de São 

	

14 	Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias: 1 — Apreciação e aprovação de propostas 

	

15 	de acordo para quitação do saldo devedor de determinados ativos integrantes da carteira do 

	

16 	Fundo, encaminhadas ao Gestor do Fundo pelos respectivos emissores. 2 — Ratificação da 

	

17 	estratégia e do plano de ação adotados pelo Administrador e Gestor em relação aos ativos 

	

18 	imobiliários que integram e venham a integrar a carteira do Fundo em decorrência da 

	

19 	execução das garantias outorgadas em favor do Fundo e 3 — Autorização ao Administrador do 

	

20 	Fundo para adotar as medidas necessárias à adequada implementação das deliberações que 

	

21 	vierem a ser tomadas referente aos itens anteriores. Por se tratar de matérias tão relevantes o 

	

22 	comitê decidiu por unanimidade que a participação na referida assembleia será de forma 

	

23 	presencial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e 

	

24 	cinquenta minutos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

	

25 	devidamente assinada. 
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