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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas, do dia quatro de abril do ano de dois 
4 mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, 
5 ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves 

	

6 	(presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (secretária), Cinthia Soares Amboni 

	

7 	e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos o presidente cumprimentou 

	

8 	e agradeceu a presença de todos. Após foi lida e aprovada por unanimidade a 

	

9 	ata da reunião ocorrida dia vinte e dois de março. Após a Sra. Silvana informou 

	

10 	o recebimento de convocação de AGC do Fundo BR Hotéis a ser realizado dia 

	

11 	16/04/2019 às 10:00 horas na cidade do Rio de Janeiro, na qual participará o 

	

12 	conselheiro Edson Paliari representando a Maringá Previdência. Informou 

	

13 	ainda que haverá reunião com os gestores do Fundo W7 em São Paulo no dia 
14 30/04/2019 às 11:00 horas para atualização da situação do Fundo na qual 
is participarão a Diretora Superintendente Cinthia Soares Amboni acompanhada 
16 da Diretora Previdenciária e Financeira Maria Silvana Barbosa Frigo e que no 
17 dia 23/04/2019 haverá visita dos representantes da Graphen gestora dos 
18 Fundos BR Hotéis, Lme e Lme IMA-B, Aue será realizada na sala de reuniões 
19 do Paço Municipal localizada no térreo do mesmo, com participação dos 

	

20 	Conselhos Administrativo e Fiscal. A Sra. Cinthia explanou sobre a assembleia 

	

21 	do Fundo Àtico Florestal FIP no dia ocorrida dia 26/03/2019 no Rio de Janeiro 

	

22 	na qual foram definidas as mesmas decisões do Fundo Mico FIC, ocorrendo à 

	

23 	troca do gestor e manteve-se o administrador, desde que ocorra aprovação da 
24 CVM, pois tanto a Quelux, a gestora aprovada para assumir o Fundo como 
25 BNY Mellon, administradora atual não estão enquadradas as novas regras 
26 impostas pela Resolução 4.695/2018. Informou ainda que o representante da 
27 XP Investimentos fará uma visita no dia 05/04/2019 para explanar sobre o 

	

28 	Fundo NAVI Institucional FIA, o qual foi solicitado análise para empresa de 

	

29 	consultoria financeira para possível investimento. Nada mais havendo a tratar, 
30 foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e 

	

31 	aprovada, segue devidamente assinada. 
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