
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às nove horas e cinquenta minutos, do dia dezessete de setembro do ano de 

	

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

	

5 	ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves, Maria Silvana Barbosa 

	

6 	Frigo, Cinthia Soares Amboni, Ademir Aparecido Antonelli e José Eduardo, economista 

	

7 	representante da Credito & Mercado, em visita cumprindo o contrato vigente. Iniciados os 

	

8 	trabalhos o Sr. José Eduardo elogiou a diversificação na carteira de investimentos da Maringá 

	

9 	Previdência, enfatizando que o fato de investir em renda variável, em especial em Fundo de 

	

10 	Ações que no momento é o segmento que está garantindo rentabilidade suficiente para superar 

	

11 	a meta atuarial. Explanou sobre o mercado financeiro, a expectativa da taxa Selic continuar em 

	

12 	baixa, a influência dos acontecimentos externos e o andamento das reformas previdenciárias e 

	

13 	tributárias por parte do governo, que impactam diretamente na rentabilidade dos índices 

	

14 	financeiros. Sugeriu ainda que na elaboração da Política de Investimentos para 2020, inserir 

	

15 	dinâmica na rotatividade dos Fundos de Ações, criando regras para classificar os que 

	

16 	apresentarem melhor desempenho analisando um determinado período, alocando mais 

	

17 	recursos como forma de premiar, e os que não apresentarem resultados satisfatórios efetuar 

	

18 	resgates dos recursos neles aportados. A Sra. Cinthia indagou sobre como é calculado o VAR 

	

19 	pela Credito & Mercado, pois o resultado do risco para o Fundo GGR PRIME chamou atenção 

	

20 	devido o percentual bem acima dos demais ativos da carteira, e o mesmo explicou que é 

	

21 	efetuado análise de risco sobre a flutuação do valor da cota, que no mês de agosto sofreu 

	

22 	alguma alteração. A Sra. Cinthia solicitou ainda que no relatório expedido pelo sistema da 

	

23 	empresa seja criada uma coluna identificando a rentabilidade dos últimos 36 meses e a Sra. 

	

24 	Silvana se incumbiu de efetuar tal solicitação aos responsáveis pela manutenção do sistema. 

	

25 	Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e vinte e cinco minutos, 

	

26 	lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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