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Comitê de Investimentos 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e dez minutos, do dia três de setembro do ano de 

dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, 

ordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: 

José da Silva Neves, Ademir Aparecido Antonelli e Cinthia Soares Amboni. Justificada a 

ausência de Maria Silvana Barbosa Frigo, por estar em período de férias. Iniciado os 

trabalhos com a leitura da ata da reunião ordinária do dia 13 de agosto e extraordinária do 

dia 26 de agosto, aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, 

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

membros analisaram o relatório da consultoria financeira com data de 31/08/2020, o qual 

informa que continua em destaque a discussão em relação as diretrizes fiscais do governo, 

e assuntos como o teto de gastos para 2021, o valor para o auxílio emergencial e o desafio 

de encontrar fontes de recursos para o programa Renda Brasil, que o Governo pretende 

lançar para substituir o Bolsa Família. O mercado interno segue com grande volatilidade 

devido a política interna. Os índices da bolsa americana tiveram uma alta com notícias de 

otimismo do presidente do Banco Central Americano. As expectativas não são boas, devido 

ao cenário político e exige cautela nos investimentos, mantendo em "quarentena" os 

recursos, esperando um melhor momento para realocar. ITEM 2 - Avaliação dos 

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

verificou-se que a previsão da rentabilidade, referente ao fechamento do mês de agosto 

será negativa. Os índices de renda fixa IMA-B e IMA-B 5+ tiveram um resultado negativo. Na 

renda variável o bom desempenho foi interrompido e o lbovespa fechou o mês negativo. O 

dólar subiu 5,15% no mês e o bom desempenho dos índices da bolsa americana garantiram 

um resultado excelente para os investimentos no exterior. A Diretora Superintendente 

apresentou uma simulação da carteira de investimentos com 10% do PL aplicado em três 

fundos de investimento no exterior, demonstrando a eficiência em diversificar a carteira, 

para compensar os momentos de crise no mercado interno. ITEM 3 - Proposições de 

investimentos/desinvestimentos: devido ao atual cenário de stress no mercado, o Comitê 

não apresentará nenhuma proposta ao Conselho de Administração. ITEM 4 — Informações 

recebidas sobre os Fundos Fechados: recebido no mês de agosto as seguintes 

informações: a) Relatório de Gestão de julho/2020, com 913 páginas, do Fundo LME IPCA 

FIDC, elaborado pela Gestora Graphen Investimentos. b) Convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária do Fundo GGR Prime I FIDC, CNPJ: 17.013.985/0001-92 para dia 

18/08/2020, às 14h00. c) Ata da AGC do Fundo Brasil Florestal FIC FIP realizada no dia 

05/08/2020, às 11h00. d) Fato Relevante do Fundo Incentivo II FIDC, referente a 

substituição do prestador de serviço de Gestão. Carta de Circularização emitida pelo 

escritório de advocacia que foi substituído, com uma lista atualizada dos processos judiciais. 
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39 	e) Resumo das deliberações e ata da AGC do Fundo GGR Prime I FIDC, realizada no dia 

40 	03/08/2020, às 14h00. ITEM 5 — Assuntos gerais: os membros do Comitê analisaram os 

41 	relatórios de investimentos e a carteira dos RPPS de Recife, Joinville, Jundiaí e Manaus. 

42 	Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e eu 

43 	Cinthia Soares Amboni, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

44 	devidamente assinada. 

, 
d 	Iva Neves 

Presidente 
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DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 03/09/2020 

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 Silvana Barbosa Frigo 
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