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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

3 MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas e trinta minutos, do dia 

4 dezesseis de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de 

	

5 	Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, com a presença dos 

6 membros: José da Silva Neves (presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo 

	

7 	(secretária), Cinthia Soares Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os 

8 trabalhos o presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Este 

9 comitê reuniu-se para definição do destino do recurso de valor aproximado de 

	

10 	doze milhões de reais, referente ao resgate do APEX AÇÕES 30 FIC de FIA. 

11 Após discussão e análise dos fundos que compõem a carteira decidiu-se 

	

12 	apresentar proposta ao Conselho de Administração de alocar R$ 5.000.000,00 

13 (cinco milhões de reais) no CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP e a diferença 

14 no Fundo BRADESCO INSTIT. FIC RF IMA-B. Bem como remanejar os 

	

15 	recursos alocados nos Fundos de Multimercado, sendo um do Banco do Brasil 

	

16 	e outro do Bradesco para Fundos de renda fixa dentro das próprias instituições 

17 bancárias. Será apresentado ao Conselho de Administração junto a proposta 

	

18 	anterior as seguintes alterações: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do 

19 BB PREV. MULTIMERCADO para BB PREV. RF IMA-B 5 FIC RF LP e R$ 

20 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do BRADESCO MACRO 

21 MULTIMERCADO para BRADESCO INSTIT. FIC RF IMA-B. Será convocada 

22 uma reunião extraordinária ao Conselho de Administração para o dia 

23 18/07/2019 às 8h15m para apresentação da proposta elaborada por este 

	

24 	comitê. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas, 

	

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

26 assinada. 
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