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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

	

3 	INVESTIMENTOS DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às quatorze horas, do dia primeiro 

	

4 	de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimentos, 

	

5 	extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos 

6 membros: José da Silva Neves (Presidente), Cinthia Soares Amboni, Ademir 

	

7 	Aparecido Antonelli e registrada a ausência de Maria Silvana Barbosa Frigo, por estar 

	

8 	em período de férias. Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da reunião 

	

9 	extraordinária realizada no dia 25 de setembro que foi aprovada por unanimidade. Em 

	

10 	seguida iniciou-se a reunião, sendo ITEM 1 - Videoconferência com analistas do 

	

11 	Banco Itaú, para tratar sobre o atual cenário econômico: Iniciada a 

	

12 	videoconferência com os cumprimentos aos analistas do Banco Itatj, Sr. Keslley 

	

13 	Romanelli Crispim e Rodrigo Garcia Coutinho, que explanaram sobre o atual cenário 

	

14 	econômico e os resultados dos investimentos nos meses de agosto e setembro que 

	

15 	tiveram rentabilidade negativa. O Sr. Keslley recomendou manter posição nos fundos 

	

16 	de índice IMA-B e IMA-B 5, e que com o lbovespa abaixo de 95 mil pontos, o momento 

	

17 	é uma oportunidade para compra de fundos de ações, sendo recomendado por ele 

	

18 	Fundos de Valor e Fundos de Dividendos, pois a análise do Itatj é que o lbovespa 

	

19 	possa fechar o ano em 110 mil pontos, caso não aconteça nenhum fato na política 

	

20 	interna que influencie negativamente o mercado. Também recomendou investir em 

	

21 	Fundos com índice S&P 500, não atrelados a variação cambial. Os analistas elogiaram 

	

22 	a diversificação dos investimentos na carteira da Maringá Previdência. Nada mais 

	

23 	havendo a tratar foi encerrada a reunião às quatorze horas e cinquenta minutos, e eu 

	

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

	

25 	devidamente assinada. 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 

  

PREFEITURA C/A CIDADE 

CONVOCAÇÃO 

Portaria n°  027/2018, artigos 15 e 16 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 01/10/2020 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

extraordinária, para participação em videoconferência com analistas do Banco Itaú, para 

tratar sobre o atual cenário econômico. 

Pauta: 

1) Videoconferência com analistas do Banco Itaú, para tratar sobre o atual cenário 

econômico. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 
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