
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

3 MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e trinta e cinco minutos, do dia três 

	

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

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

	

6 	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. O Comitê após 

	

9 	analisar a carteira de investimento verificou que nas aplicações em renda fixa 

io não possui fundos de investimentos referenciados no índice IMA-B 5+, e o 

11 montante dos recursos alocados em fundos IMA-B e IMA-B 5 estão com os 

	

12 	saldos próximos ao limite máximo de 20% do patrimônio líquido da carteira, 

	

13 	conforme determina a Resolução 4.695/2018 BACEN. A Sra. Cinthia acessou o 

14 sistema da consultoria financeira Crédito & Mercado, na aba comparativo de 

15 fundos e ao comparar fundos nos índices da família IMA-B constatou que 

	

16 	existem fundos referenciados ao IMA-B com boa rentabilidade. A Sra. Silvana 

17 solicitou análises de alguns fundos à consultoria, porém para os fundos de 

	

18 	longo prazo, mesmo aptos a receber recursos, a consultoria não recomenda o 

	

19 	investimento, bem como não recomendam o aumento da exposição em fundos 

20 que utilizam estratégias de longo prazo devido ao atual cenário econômico, 

21 pois esses índices possuem relação inversa com a taxa de juros. O Comitê 

22 mantém a posição em alocar recursos em fundos constituídos nos índices 

	

23 	relacionados ao IMA-B, pois após análises comparativas a outros índices 

24 voltados a Títulos Públicos, esses apresentam maior rentabilidade. Com  uma 

	

25 	meta atuarial INPC+6% para cumprir, este Comitê seleciona investimentos que 

26 possibilitem atingir esta meta. Foi decidido solicitar ao Conselho de 

27 Administração autorização para novas alocações em renda fixa, sendo, dois 

	

28 	Fundos da Caixa Econômica Federal (Caixa Novo Brasil Renda Fixa REF IMA- 

	

29 	B LP) o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e Caixa 

30 Brasil IMA-B 5+ TP Fl RF LP, o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 

	

31 	reais) divido por etapas gradativas na intenção de obter preço médio. No 

32 Bradesco (BRADESCO INST. FIC Fl IMA-B TP RF LP), o valor de 

	

33 	R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e aquisição de Títulos 

	

34 	Públicos Direto do Tesouro Nacional, através da Uniletra Corretora de Câmbio 
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35 	Títulos e Valores Mobiliários S.A., no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

36 	de reais), totalizando R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), que 

37 	serão remanejados cinco milhões do Banco do Brasil (BB PREVID RF IRF- M) 

38 e vinte milhões do Fundo CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, após 

39 	análise de menor rentabilidade. A Sra. Silvana informou ainda que foi enviado 

40 pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SÃ. uma correspondência 

41 constando o Fato Relevante comunicando que a Terra Investimentos DTVM 

42 Ltda, que teve sua proposta para prestar os serviços de administração 

43 fiduciária ao Fundo Ático FIC (CNPJ: 15.190.417/0001-31) aprovada na 

44 Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de maio de 2019, comunicou 

45 	sua decisão de não assumir a administração fiduciária. A BNY Mellon solicita 

46 ainda a presença dos cotistas na próxima Assembleia a ser oportunamente 

47 convocada, para que possam apresentar novos potenciais prestadores de 

48 	serviço para assumir a administração fiduciária. Nada mais havendo a tratar, foi 

49 	encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos, lavrando-se a presente ata 

50 	que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 


	00000001
	00000002

