
Cinthia Soa 
Membro 

s Amboni Maria Silvana Barbosa Frigo 
Secretária 

em o 

	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. As quinze horas e trinta minutos, do dia doze de agosto do ano de dois mil e 

	

4 	dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, com a 

	

5 	presença dos membros: Maria Silvana Barbosa Frigo, Cinthia Soares Amboni e Ademir 

	

6 	Aparecido Antonelli e ausência de José da Silva Neves com justificativa de estar em período de 

	

7 	férias regulamentares. Iniciados os trabalhos com as informações referentes à Assembleia 

	

8 	Geral de Cotistas do Fundo Incentivo II, por Cinthia Soares Amboni que se fez presente na 

	

9 	referida AGC realizada no último dia oito na cidade do Rio de Janeiro, informando que a nova 

	

10 	Gestora RJI relatou que não possui informações dos períodos anteriores ao inicio da gestão 

	

11 	assumida por eles e que maioria dos itens da pauta apresentada foi prejudicada e que será 

12 convocada nova assembleia. Será realizada também AGC do GGR PRIME I FIDC para 

	

13 	Demonstrações Financeiras do Fundo referente ao exercício encerrado em dezembro de 2018 

	

14 	e apresentação pelo Gestor de todos os resultados referentes ao plano de recuperação de 

	

15 	créditos aprovado pelos cotistas em AGC realizada no dia 21 de dezembro de 2018. Decidiu-se 

	

16 	encaminhar procuração para a empresa que presta serviço de consultoria e assessoria 

	

17 	financeira para representar as cotas da Maringá Previdência. Decidiu-se também solicitar ao 

	

18 	gestor do Fundo TRX um relatório da situação do fundo já que está em processo de 

	

19 	amortização desde dezembro/2016. Realizou ainda uma pré-análise da carteira referente ao 

	

20 	fechamento do mês de julho em fase de conclusão. A qual demonstra que o resultado será 

	

21 	positivo. Será solicitado à Crédito e Mercado um relatório mensal desde janeiro deste ano 

	

22 	referente ao risco e retorno da carteira de investimentos, renda fixa e variável para compor os 

	

23 	relatórios apresentados aos Conselhos mensalmente. Nada mais havendo a tratar, foi 

	

24 	encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos, lavrando-se a presente ata que, 

	

25 	depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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