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1 	Comitê de Investimentos 

	

2 	ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas e vinte minutos, do dia dez de 

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

	

s 	Maringá Previdência, extraordinariamente, com a presença dos membros: José 

	

6 	da 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. Este Comitê 

	

9 	apresentou ao Conselho de Administração no último dia 04/06/19 a proposta de 

10 investimentos em Fundos de Renda Fixa, os conselheiros decidiram adiar a 

11 votação para a próxima reunião ordinária que ocorrerá no próximo dia 

	

12 	18/06/19, para analisarem melhor o processo, pois o fato da Consultoria 

	

13 	Financeira no relatório de análise realizada por eles, no qual certificam que os 

14 fundos estão aptos a receberem recursos, porém não recomendam alocação 

	

15 	de recursos nos fundos de longo prazo, justificando a atual instabilidade no 

16 mercado financeiro, causou insegurança na tomada de decisão por parte dos 

	

17 	conselheiros. Na mesma reunião o Comitê justificou a necessidade de ter mais 

	

18 	opções de fundo em renda fixa na carteira e se comprometeu em encaminhar o 

19 processo compondo todo estudo realizado, na integra para todos os 

	

20 	conselheiros. Dando sequência a presente reunião a Sra. Cinthia apresentou o 

	

21 	processo munido de mais informações e o Sr. Ademir fez a leitura do parecer 

	

22 	constando a sugestão dos fundos e valores a serem alocados, com as devidas 

23 justificativas em manter a solicitação da autorização ao Conselho para os 

	

24 	investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 

	

25 	dezessete horas e dez minutos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida 

	

26 	e aprovada, segue devidamente assinada. 
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