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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas, do dia dezessete de junho do 

4 ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá 

5 Previdência, ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva 

	

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

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

8 cumprimentou e agradeceu a presença de todos. A reunião iniciou com o cal! 

9 mensal com o consultor financeiro José Eduardo, da Crédito & Mercado que 

	

io 	posicionou sua visão referente ao cenário econômico. No último dia 14 do mês 

11 corrente os membros deste Comitê acompanhados por alguns membros dos 

	

12 	Conselhos de Administração e Fiscal compareceram a sede do Banco do Brasil 

	

13 	para participarem de áudio-conferência com o economista Marcelo, organizada 

14 pela gerente de relacionamento do Banco Gisele. Na qual foi apresentada 

is produtos do BB DTN/M, explanado a visão do cenário macroeconômico e 

	

16 	sugestões na carteira da Maringá Previdência. Sanadas algumas dúvidas por 

	

17 	parte do Comitê, decidiu-se apresentar uma contra proposta de movimentação 

	

18 	na carteira ao Conselho de Administração, para reunião que ocorrerá amanhã 

19 dia 18/06/19. A contra proposta é a seguinte: R$ 1.000.00,00 (um milhão de 

	

20 	reais) Caixa Brasil IMA-B 5+ TP Fl RF LP; R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais) 

	

21 	no Bradesco Int. FIC Fl IMA-B TP RF LP; R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais) 

22 no BB Previdenciário RF IMA-B 5 TP FIC FI, sendo estes três fundos para 

23 posicionamento na carteira e alocação de recursos em momento oportuno, e 

	

24 	R$ 2.000.00,00 (dois milhões de reais) em compra de Títulos Públicos Direto 

25 do Tesouro, através de corretora, também em momento oportuno. Nada mais 

26 havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e dez minutos, 

	

27 	lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente 

28 assinada. 
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