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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às onze horas, do dia nove de julho do ano de dois 

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

ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves 

	

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

	

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

8 e agradeceu a presença de todos. Este comitê recebeu na manhã de hoje a 

9 visita dos representantes do Banco Itaú que apresentaram os excelentes 

lo resultados dos rendimentos dos Fundos em renda variável em especial o Itaii 

	

11 	Dunamis, o qual compõe a carteira de investimentos da Maringá Previdência, 

12 apresentaram também opções em fundos de multimercado e renda fixa, bem 

13 como perspectivas futuras do mercado financeiro. Após análise prévia dos 

14 resultados referente ao fechamento ainda não concluído do mês de junho 

	

15 	constatou-se um resultado positivo. Previsto para o próximo dia 17/07 o resgate 

	

16 	do valor alocado no APEX FIA, por sugestão da Sra. Maria Silvana em comum 

	

17 	acordo de todos os membros de alocar o valor a ser resgatado no Fundo Itati 

	

18 	Dunamis, considerando a rentabilidade e por já compor a carteira e o valor nele 

19 aplicado estar bem abaixo em comparação aos outros fundos de ações 

20 existentes na carteira, pois na data da aplicação inicial o PL do mesmo era 

	

21 	baixo impossibilitando o aporte no valor pretendido e autorizado pelo Conselho 

	

22 	de Administração em que ficou combinado de aumentar o recurso de acordo ao 

23 aumento do PL. Após discussão decidiu-se antecipar a alocação no referido 

	

24 	Fundo para garantir maior rentabilidade no mês de julho realizando na primeira 

25 quinzena, para tanto a decisão foi de resgatar do Fundo Caixa Brasil IDKA 

26 IPCA r RF LP o valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) 

	

27 	transferir para o Fundo Dunamis, ficando para a próxima reunião a definição de 

	

28 	qual Fundo será aplicado o valor resgato da APEX, bem como estudar alguns 

29 Fundos em Multimercado que apresentem maior rentabilidade que os 

30 existentes na carteira para realocações. Nada mais havendo a tratar, foi 

31 encerrada a reunião às doze horas e dez minutos, lavrando-se a presente ata 

	

32 	que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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