
1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

3 	PREVIDÊNCIA. Às treze horas e trinta minutos, do dia dez de março do ano de dois mil e 

4 	vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala 

5 de reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves, 
6 	Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado 

7 os trabalhos com a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário 
8 macroeconômico e expectativas de mercado: os membros analisaram o relatório da 
9 	consultoria financeira com data de 09/03/2020, que destaca que o pânico tomou conta dos 

10 	mercados, com os investidores buscando proteção em ativos como dólar e ouro, os únicos 
11 	considerados seguros no momento. Tudo isso é efeito da disseminação do "coronavírus", 
12 	que já registrou casos em quase 100 países infectando mais de 100 mil pessoas mundo 
13 	afora. As ações como ajuda em recursos monetários pelos orçamentos dos governos, com 
14 	os bancos centrais atuando no sentido de prover estímulos as economias não tem 
15 	tranquilizado os mercados. Para a bolsa brasileira a semana fechou em forte queda, com o 
16 	clima de aversão a risco seguindo os mercados internacionais. O lbovespa recuou -5,93% 
17 	na semana, aos 97.997 pontos, acumulando desvalorização no ano de — 15,26%. O dólar 
18 	comercial encerrou a sessão de sexta-feira cotado a R$ 4,634 para a venda, mesmo após 
19 	várias intervenções do Banco Central no mercado de câmbio, avançando 3,42% frente ao 
20 	real. ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: ao analisar a 
21 	carteira de investimentos verificou-se que como previsto a rentabilidade referente ao mês de 
22 	fevereiro foi negativa, devido à baixa rentabilidade na renda fixa e a rentabilidade negativa 
23 	na renda variável, consequência da volatilidade no mercado financeiro. 	ITEM 3 - 
24 	Proposições de investimentos/desinvestimentos: o Comitê não apresentará proposta, 
25 	pois o momento pede cautela. 	ITEM 4 — Situação dos títulos públicos direto do 
26 	tesouro e o Fundo Sul América após liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de 
27 	Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: A Sra. Sra. Maria Silvana informou que 
28 	através de contato telefônico com um dos representantes da Corretora o mesmo afirmou 
29 	que a custódia dos títulos serão transferidos para outra corretora pelo Banco Central e que 
30 	devemos aguardar a decisão quanto ao fundo de ações Sul América Equities. ITEM 5 — Call 
31 	com economista da Crédito & Mercado: realizado call com Diego que fez uma explanação 
32 	da situação do mercado externo e interno, fez um comparativo das crises ocorridas 
33 	anteriormente e que todas foram superadas. Após analisou a carteira da Maringá 
34 	Previdência concluindo que está bem diversificada e de certa forma protegida e recomendou 
35 	não realizar movimentações no momento, cautela é a medida a ser tomada até passar est 
36 	fase de turbulência. ITEM 6 — Assuntos Gerais: Decidiu-se convocar todos os gestores dos 
37 	Fundos estressados para que apresentem a situação atual dos mesmos. A Sra. Maria 
38 	Silvana informou que houve crédito do valor oriundo da Compensação Previdenciária e por 
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39 	unanimidade decidiu-se aplicar no Fundo Caixa Gestão Estratégica. Nada mais havendo a 

40 	tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e dez minutos, e eu Maria Silvana Barbosa 

41 	Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 

Cinthia Soare Amboni 
Membro 

Maria Silvaryá Baboa Frigo 
Membro 
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SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 10/03/2020 

Início: 13H30 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado; 

Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Situação dos títulos públicos direto do tesouro e o Fundo Sul América após 

liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 

Mobiliários S.A.; 

Call com economista da Credito & Mercado; 

Assuntos Gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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