
ATA DA QUINTA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGA 

PREVIDENCIA. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 

reuniu-se o Conseiho de Administraçâo da Maringá Previdéncia, ordinariarnente, na 

sede da mesma, corn a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), 

Damaris Goncalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Vilardo Galvão, 

Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Deixou de comparecer o 

Conselheiro Edson Paliari, cuja ausência foi justificada pelo Presidente, por estar em 

viajem de férias. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia 

Soares Amboni, a Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, e 

o Presidente do Comitê de lnvestimentos, José da Silva Neves. Iniciando os trabaihos, 

o Presidente agradeceu a presença de todos, passando ao Item I - RelatOrios de 

Receitas, Despesas e Investimentos. Os conseiheiros analisaram os relatôrios 

apresentados e tiveram suas dUvidas dirimidas pela Diretoria Executiva. 0 Presidente 

destacou que no mês de janeiro o resultado foi positivo na maioria dos fundos, o que 

significa que estamos no caminho certo. Item II - Assuntos Gerais. A Diretora 

Superintendente relatou que manteve audiência corn o Prefeito e tratcu, entre outros 

assuntos, da questão de convênios diretos, sem precisar de intermediários, sendo que 

ele concordou e, de imediato, determinou que a Procuradoria Geral providenciasse as 

mudanças legais necessárias, para que os convénios possam ser feitos diretamente 

pela Prefeitura Municipal e pela Maringá Previdéncia. Outro assunto tratado corn o 

Prefeito, conforme relatou a Superintendente, foi corn relacao aos fundos que tern 

apresentado problema, sendo que o Prefeito recomendou que a Maringa Previdéncia 

ingresse corn acão judicial contra esses fundos, independente de outros institutos 

concordarem ou nâo. 0 Conselheiro Douglas disse que desde o ano passado esse 

conselho tern solicitado que essas açöes sejam ajuizadas, porem o jurIdico não o fez 

ate o mornento. A Diretora Superintendente disse que falarâ corn o juridico sobre essa 

questâo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 

ata que, depois de ida e aprovada, segue devidamente assinada.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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