
	

1 	Comitê de Investimentos 

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

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas, do dia seis de agosto do ano de dois mil e vinte, 

	

4 	reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de 

	

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

	

6 	Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli e Cinthia Soares Amboni. Iniciado os 

	

7 	trabalhos com as leituras das atas das reuniões ordinária do dia 14 de julho e extraordinária 

	

8 	do dia 28 de julho, aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, 

9 sendo ITEM 1 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: 

	

10 	participou por videoconferência a convite do Comitê, o Sr. Kesley Romanelli Crispim, 

	

11 	representante do Banco Itaij, para comentar sobre o cenário do mercado ante a redução da 

	

12 	taxa Selic à 2%, sendo o grande desafio ao Comitê e os RPPS em geral, encontrar 

	

13 	estratégias para atingir a meta atuarial. O mesmo comentou que na visão do Itaij esse 

	

14 	percentual de taxa se mantém até o final deste ano e provavelmente até o final de 2021, 

	

15 	dessa forma os índices CD' e IRFM-1 nerrn2nPcerão com prêmios muito baixos, ressaltou 

	

16 	que a carteira da Maringá Previdência está bem diversificada. Sanou algumas indagações 

	

17 	apresentadas pelos membros do comitê quanto a reação dos índices da família IMA-B, o 

	

18 	qual informou que os de curto prazo (IMA-B 5) apresentam menos risco. ITEM 2 - Avaliação 

	

19 	dos investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a carteira de investimentos 

	

20 	verificou-se que a previsão da rentabilidade referente ao fechamento do mês de julho será 

	

21 	positiva. Os índices de renda fixa avançando menos, mas recuperada a rentabilidade 

	

22 	negativa ocorrida no mês de março, já a renda variável continua com bom desempenho, 

23 mas com resultado negativo no acumulado. ITEM 3 - Proposições de 

24 investimentos/desinvestimentos: o Comitê decidiu reapresentar ao Conselho de 

	

25 	Administração a proposta de investimentos no fundo de ações no exterior MS Global 

	

26 	Opportunities Advisory, decidiu ainda solicitar análise da consultoria referente ao Fundo 

	

27 	Western Asset IMA-B 5 Ativo, pois os fundos com estratégias ativas são mais eficientes e 

	

28 	apresentam melhores resultados. Caso o Conselho aprove, será migrado parte do recurso 

	

29 	concentrado no Fundo Caixa IMA-B, com estratégia passiva, para o fundo sob análise e 

	

30 	também será solicitado autorização para realocação de parte dos recursos do Fundo Caixa 

	

31 	IMA-B para o Fundo Itaú IMA-B Ativo, já existente na carteira, devido a estratégia ativa do 

32 fundo. ITEM 4 — Informações recebidas sobre os Fundos Fechados: recebida 

	

33 	Convocação de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Brasil Florestal - Fundo de 

	

34 	Investimento em Participações Multiestratégia - CNPJ n° 12.312.767/0001-35 no dia 

	

35 	04/08/2020, e Brasil Florestal Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 

	

36 	em Participações - CNPJ: 15.190.417/0001-31 para dia 05/08/2020 e AGC do Fundo GGR 

	

37 	Prime FIDC, CNPJ: 17.013.985/0001-92 para dia 03/08/2020. ITEM 5 — Assuntos gerais: 

	

38 	nenhum assunto abordado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze 



Silva Neves 
Presidente 

nthia Soar Amboni 
Membro 

39 	horas e quinze minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois 

40 	de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
Membro 
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DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 06/08/2020 

Inicio: 10h00 

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 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvaria Barbosa Frigo 
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