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Comitê de Investimentos 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dezessete horas, do dia sete de março do ano 
de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá 
Previdência, ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva 
Neves (presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (secretária), Cinthia Soares 
Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos o presidente 
saudou e agradeceu a presença de todos. A Sra. Cinthia leu a ata da reunião 
anterior realizada no dia vinte e seis de fevereiro, sendo aprovada e assinada 
por todos. Em seguida informou que no dia vinte e cinco de março será 
realizada apresentação do Cálculo Atuarial ano base 2018 no auditório da 
Câmara Municipal as quatorze horas com participação do atuário responsável 
Luiz Claudio Kogut e em seguida haverá prestação de contas do exercício de 
2018 da autarquia. Informou ainda que, o contrato com a empresa de 
consultoria financeira Credito & Mercado, vencedora da licitação terá início em 
primeiro de abril do corrente ano, e o contrato com a empresa LDB atual 
prestadora do serviço estará em vigor até vinte e seis de março. Após análise 
da carteira de investimentos verificou-se que os recursos alocados em fundos 
de Dl e IRF-M1 somam um montante considerável e foi decidido que serão 
solicitadas análises de fundos geridos pelo Bradesco sendo um Fundo 
referenciado em IMA-B 5+, um em IMA-B geral e outro em Ações Dividendos, 
para que após aprovação do Conselho de Administração a possibilidade de 
realocar boa parte desses recursos para esses novos fundos. Decidiu-se 
também solicitar ao Conselho de Administração autorização para alocar mais 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo Itaii Dunamis devido ter 
ocorrido um considerável aumento no patrimônio do mesmo. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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