
e d 	Iva Neves 
Presidente 

II 

	

1 	Comitê de Investimentos 

	

2 	ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às oito horas e trinta minutos, do dia dezoito de janeiro do ano 

	

4 	de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos, extraordinariamente, na sala 

5 de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves 

	

6 	(Presidente), Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e ausência justificada de 

	

7 	Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 -- Alocação do recurso 

	

8 	de parcela de dívida previdenciária: o Comitê após analisar os resultados dos principais 

	

9 	indicadores do mercado financeiro na renda fixa até dia 15/01, verificou que somente o CDI 

	

10 	e IDKA 2A apresentaram rentabilidade positiva. Portanto decidiu alocar o recurso no valor 

	

11 	de R$ 104.670,10 (cento e quatro mil seiscentos e setenta reais e dez centavos), referente a 

	

12 	parcela de divida previdenciária do mês de dezembro/2020, no Fundo Caixa Brasil IDKA 2A. 

	

13 	Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às nove horas e dez minutos, e eu 

	

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

	

15 	devidamente assinada. 

Maria Sil ana Barbosa Frigo 
Membro 

'03 

11- Soare Amboni 
Membro 
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PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 18/01/2021 

08h30 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião 

extraordinária, devido necessidade de definir sobre qual fundo será destinado alocação do 

recurso da parcela de dívida previdenciária do mês de dezembro/2020. 

Pauta: 

1) Alocação do recurso da parcela de divida previdenciária; 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 

Is  t2ai:202  
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