
1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

3 	INVESTIMENTOS DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às quatorze horas, do dia vinte e 
4 	três 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 Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciado os trabalhos com o ITEM 1 
8 - Videoconferência com Sr. Sérgio representante da Consultoria 

9 	Financeira Crédito & Mercado: Iniciada a videoconferência com os cumprimentos 
10 	aos consultores Sérgio, Renan e Diego. Sérgio informou que está se despedindo da 

11 	equipe Crédito & Mercado e que Renan passa a nos atender. Renan explanou sobre a 

12 	análise da carteira de investimentos da Maringá Previdência, referente ao período de 

13 	janeiro a setembro, e constatou que a pandemia causou queda nos investimentos, e 

14 	que a crise no mercado financeiro é mundial. Recomendou a diminuição do percentual 

15 	investido em Fundos com índice IMA-B, para 15%, devido a perspectiva da taxa de 
16 	juros (SELIC) voltar a subir em 2021. Em seguida apresentou o relatório de risco e 

17 	comunicou que está elaborando um relatório de risco e retorno mais preciso. Informou 

18 	ainda que nos próximos dias estará disponível no sistema a minuta da Política de 
19 	Investimentos 2021 e que será agendada reunião para discussão da mesma em 
20 	breve. ITEM 2 - Alocação do recurso de parcela de dívida previdenciária: o comitê 
21 	decidiu alocar o recurso no valor aproximado de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil 

22 	reais) com repasse previsto para o dia 16/11/2020, no Fundo Caixa IMA-B 5, e emitirá 
23 	parecer para apresentar a proposta ao Conselho de Administração solicitando 

24 autorização. ITEM 3 — Alocação do recurso de repasse de contribuição 
25 	previdenciária: O comitê emitiu parecer para apresentar proposta ao Conselho de 
26 	Administração solicitando autorização para investir o recurso no valor aproximado de 
27 	R$ 4.130.000,00 (quatro milhões, centro e trinta mil reais), no Fundo Caixa IMA-B 5, 
28 	após analise da evolução dos índices financeiros até a presente data, verificou-se que 
29 	o IMA-B 5, entre os índices que se caracterizam em curto prazo é o que vem 
30 	apresentando menor volatilidade e rentabilidade maior no mês de outubro. A Sra Maria 
31 	Silvana informou que não foi possível participar da AGC do Fundo Osasco Properties 
32 	FII, realizada no dia 22 de outubro, por videoconferência, devido problemas técnicos 
33 	na rede (oscilação na internet). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 
34 	quinze horas e quarenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente 
35 	ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente'á—ssinad 
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Data: 23/10/2020 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

extraordinária, devido a necessidade de apresentar parecer ao Conselho de 

Administração com proposta para alocação dos recursos da contribuição previdenciária 

do mês de OUTUBRO e a parcela de dívida previdenciária do mês de novembro, e para 

participação em videoconferência com o consultor financeiro para discutir os relatórios de 

rentabilidade e risco com fechamento em setembro de 2020. 

Pauta: 

Videoconferência com Sr. Sergio representante da Consultoria Financeira Credito 

& Mercado; 

Alocação do recurso de parcela de dívida previdenciária; 

Alocação do recurso de repasse de contribuição previdenciária. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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