
Comitê de Investimentos 

ATA DA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTO DA MARINGA 
PREVIDENCIA. As nove horas e quinze minutos, do dia dezesseis de abril do 
ano de dois mU e dezoito, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá 
Previdência, ordinariamente, corn a presenca dos membros: José da Silva 
Neves (Presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (Secretária), Ademir 
Aparecido Antonelli, Edirnar de Oliveira Carvaiho, Sinádia Batista Silva, 
(membros) e também participou a Diretora Superintendente Cinthia Soares 
Amboni. Iniciado os trabalhos, o presidente agradeceu a presenca de todos e 
inforrnou que chegararn consultas forrnais dos Fundos: Atico FIC FIP Atico 
Florestal e Atico Florestal FIP Multiestrategias para aprovacao ou nao das 
dernonstraçOes financeiras, em 30 de setembro de 2017 e 2016; que após 
serem analisadas foram aprovadas por unanimidade. Também teve urna 
consulta formal esta do Fundo de Investimento lmobiliário BR Hotéis, 
solicitando deliberacao de muitas alteracOes no Regulamento do mesmo. 
Devido a demanda ser grande, ou seja, muitas alteraçoes e o prazo para 
resposta nao ser suficiente para maiores esclarecimentos, o comitê decidiu 
abster-se do voto. Quanto as propostas de novas alocacoes aprovadas pelo 
Conselho de Administração, o cornitê decidiu aguardar urn pouco mais e 
efetuá-Ias de forma gradativa, bern como, observou que ha necessidade de 
alterar o valor selecionado para o Fundo Bradesco Renda Fixa Alocacao 
Dinâmica, definido em dez milhOes de reais, antes de realizar o aporte deverá 
ser observado o montante do patrimônio lIquido do fundo para que o valor 
investido não ultrapasse o percentual de 15% permitido pela Resolucao 
3922/10, art. 14 alterado pela Resoluçao 4604/17: dessa forma poderá ser urn 
valor inferior aos dez milhOes aprovados. Decidiu-se também que o valor de 
sete milhOes definidos para investimento em fundo de multimercado será 
reduzido para cinco milhöes, para que nao ocorra o risco de ultrapassar o 
percentual de 5% do patrirnônio lIquido permitido pela Resolucao acima citada 
para este tipo de fundo, (art. 14 § 11). Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, segue devidamente assinada. 
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