
	

1 	Comitê de Investimentos 

	

2 	ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às quinze horas e quarenta minutos, do dia dois de junho do ano 

	

4 	de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, 

	

5 	ordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: 

	

6 	José da Silva Neves, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli e Cinthia 

	

7 	Soares Amboni. Iniciado os trabalhos com a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do 

	

8 	cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os membros analisaram o relatório 

	

9 	da consultoria financeira com data de 01/06/2020, o qual informa que os mercados de risco 

	

10 	seguiram em ritmo otimista, em decorrência do avanço na abertura da economia em 

	

11 	diversos países da Ásia e Hemisfério Norte na medida em que ocorre uma forte redução do 

	

12 	contágio pelo "coronavírus", bem como o número de óbitos, seguindo os rígidos protocolos 

	

13 	de segurança para evitar uma nova onda de contágio. Para a bolsa brasileira a semana foi 

	

14 	de alta, acompanhando as bolsas internacionais. Nota-se que o mercado financeiro esta 

	

15 	reagindo 	 melhorando 	 as 	 perspectivas 

16 (httós://www.creditoemercado.com.br/consultoria/ciNoticia.asp.  ITEM 2 - Avaliação dos 

	

17 	investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos 

	

18 	verificou-se que a previsão da rentabilidade referente ao fechamento do mês de maio será 

	

19 	positiva, acima de R$ 10 milhões de reais, com os índices de renda fixa avançando menos, 

	

20 	mas recuperando as perdas, já a renda variável teve um retorno mais expressivo, mesmo 

	

21 	com a volatilidade do mercado financeiro, apontando também para uma recuperação das 

	

22 	perdas. ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: o Comitê apresentará 

	

23 	proposta para remanejar recursos do Fundo Previdenciário alocados no fundo Caixa IRFM-1 

	

24 	no total de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), para fundos em renda 

	

25 	variável, sendo um já existente na carteira, fundo de ações livres Sul América Equites com 

	

26 	aporte de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) e dois novos fundos que 

	

27 	se enquadram no artigo 9° da Resolução n° 3.922/2010, investimentos no exterior, o MS 

	

28 	Global Opportunities Advisory Investimento no Exterior FIC Ações e o Fundo Caixa 

	

29 	Institucional BDR Nivel 1 Fl Ações com aporte de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 

	

30 	em cada um. O Comitê emitirá pareceres e providenciará os processos de análise dos 

	

31 	novos fundos e encaminhará ao Conselho de Administração na próxima reunião para 

	

32 	aprovação. ITEM 4 — Informações recebidas sobre os Fundos Fechados: o Fll BR 

	

33 	HOTÉIS enviou o resultado da manifestação de voto dos cotistas sobre as demonstrações 

	

34 	financeiras do fundo, sendo em sua maioria de votos contrários e as contas foram 

	

35 	reprovadas. A RJI administradora e gestora do fundo Incentivo II enviou resposta ao ofício 

36 encaminhado pela Diretoria a pedido do conselheiro Douglas Gaivão Vilardo, que 

	

37 	acompanha este fundo. A Planner Corretora de Valores S.A. encaminhou convocação de 

	

38 	assembleia geral extraordinária de cotistas do fundo W7, a realizar-se de forma virtual, no 
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39 	dia 16 de junho às 14:00 horas. A BNY Meilen administradora do fundo Brasil Florestal 

40 	FIC/FIP encaminhou um Fato Relevante informando sobre a reavaliação das cotas do fundo 

41 	que ocasionou impacto positivo e o Ato do Administrador sobre adequação da nomenclatura 

42 	do fundo retirando o nome Ático Florestal, que se referia ao nome do antigo Gestor. A 

43 	Aurora Capital, gestora do fundo GGR PRIME enviou relatório referente ao primeiro 

44 trimestre de 2020. ITEM 5 — Assuntos gerais: nenhum assunto abordado. Nada mais 

45 	havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta e dois minutos, e 

46 	eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

47 	devidamente assinada. 

Maria Silvana Barb sa Frigo 
Membro 

ç> 4. 

Cinthia Soare Amboni 
Membro 
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CONVOCAÇÃO 

Portaria n°027/2018, artigos 15e 16 

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 02/06/2020 

Início: 15h00 

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; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente ol i(34 ck..2 

 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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