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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
3 INVESTIMENTO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e trinta minutos, do dia 

	

4 	seis de novembro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da 

	

5 	Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com a 

	

6 	presença dos membros: José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana 

	

7 	Barbosa Frigo e ausência devidamente justificada de Ademir Aparecido Antonelli por 

	

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

	

9 	ordinária do dia 14 de outubro e da reunião extraordinária realizada dia 23 de outubro, 

	

10 	aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 
11 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado: os membros 

	

12 	analisaram o relatório da consultoria financeira datado de 03/11/2020, no qual informa 

	

13 	que como se esperava a última semana de outubro mexeu bastante com os mercados, 

	

14 	marcada pelas divulgações trimestrais do PIB, a proximidade das eleições americanas e 

	

15 	o aumento da contaminação pela covid-19, principalmente em países da Europa e EUA. 

	

16 	No cenário externo, durante a semana, países da Europa como Alemanha e França 

	

17 	ampliaram as restrições sociais devido ao aumento massivo de casos da covid-19, 

	

18 	enquanto outros decretam estado de emergência como é o caso da Espanha. Por aqui, 

	

19 	os aspectos negativos advindo do exterior impactaram o nosso mercado justamente 

	

20 	quando o ambiente político parecia se acalmar, como consequência houve queda na 

	

21 	Bolsa que fechou o mês no negativo mais uma vez neste ano. ITEM 2 - Avaliação dos 

	

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

	

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

	

24 	será negativa. Os índices de renda fixa IMA-B 5, IMA-B e IMA-B 5+ tiveram um 

	

25 	resultado positivo de 0,20%, 0,21% e 0,22%, respectivamente. Na renda variável o 

	

26 	lbovespa fechou o mês negativo em — 0,6886%. O dólar subiu 2,324% no mês, até 

	

27 	mesmo o S&P 500 fechou novamente o mês com rentabilidade negativa em — 2,767%. 

	

28 	O momento é de cautela. ITEM 3 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: 

	

29 	após verificar um cenário de incertezas a curto e médio prazo, o Comitê não 

	

30 	apresentará nenhuma proposta ao Conselho de Administração. ITEM 4 — Informações 
31 recebidas sobre os Fundos Fechados: recebido no mês de outubro as seguintes 

	

32 	informações: a) Relatório dos principais eventos ocorridos durante o mês de setembro 

	

33 	no Fundo LME REC Multisetorial IPCA FIDC. b) Relatório de Gestão referente ao 3° 

	

34 	trimestre do Fundo BR Hotéis FII. c) Resumo da Assembleia Geral Extraordinária de 

	

35 	Cotistas do Fundo Osasco Properties Fll realizada no dia 22/10, às 15h00. ITEM 5 — 

	

36 	Assuntos gerais: o comitê decidiu migrar os recursos do Fundo Financeiro alocados no 

	

37 	Fundo Caixa Gestão Estratégica para o Fundo Caixa IRFM 1, afim de evitar prejuízo 

	

38 	devido a instabilidade no mercado financeiro, sendo que, o recurso será utilizado para 

	

39 	pagamento dos benefícios no mês de dezembro. Nada mais havendo a tratar foi 

	

40 	encerrada a reunião às onze horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa 

	

41 	Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente 
42 assinada. 

nthia Soare Amboni 
Membro 

Maria Silva 	arbj-o-la Frigo 
Membro 	 Membro 
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CONVOCAÇÃO 

Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16 

VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 06/11/2020 

Início: 10h30 

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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