
ATA DA SEGUNDA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGA 

PREVIDENCIA. Aos dezenove dias do més de janeiro do ano de dois mit e dezoito, 

reunlu-se a Conselho de Administraçâo da Maringá Previdéncia, ordinariamente, na 

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

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

Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior, Estiveram 

presentes, tarnbém, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, e a Diretora 

Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo. lniciando as trabalhos, a 

Presidente agradeceu a presenca de todos, passando ao Item I - Relatôrios de 

Receitas, Despesas e Investimentos. Os conselheiros analisaram as relatôrios 

apresentados e tiveram suas düvidas dirimidas pela Diretoria Executiva. Item II - 

Regulamento do Comitê de Investimentos apOs alteraçöes sugeridas pelo procurador 

juridico. A pedido da Diretora Superintendente, o Procurador Municipal José Antonio 

Faustino de Carvalho Andrade Neto participou da reunião durante a deliberação desse 

item, para esclarecer o parecer apresentado e as alteraçöes propostas. Ficou definido 

que será apresentada nova praposicão para análise do Conselho na práxima reuniâo. 

Item Ill - Cornité de Investimentos: aprovacão de estratégia de diversificação dos 

bancos para alocaçäo dos recursos. A Secretária do Comité de Investimentos, Maria 

Silvana Barbosa Frigo, explicou a estratégia planejada pelo comitê. 0 conselheiro 

Edinho sugerlu que fosse apresentado pelo Comitê de Investimentos urn planejamenta 

para alocacão dos recursos em trés corretoras, sendo uma delas a XP Investimentos, 

e nos bancos Bradesco, ltaU, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, a fim de 

que seja analisada a rnovimentaçäo mensal durante trés meses, que servirá de base 

para futuras alocaçOes. A sugestão foi acompanhada por todos as membros do 

Conselho. Item IV - Assuntos Gerais. 0 Presidente informou que haverá uma reuniâo 

referente ao Fundo Leme, corn a Gestora Bridge, no dia primeiro de fevereiro. 

Destacou que esse fundo vem sendo acompanhado pelo conselheiro Douglas. Porém, 

nessa data ele estará em viagem de férias. Ficou definido que dais representantes da 

Maringâ Previdéncia acompanharâo a reunião, a Silvana, membro do Comité de 

Investimentos, e a conselheiro Miguel. Quanto a reuniäo corn a atuário Kogut para a 

comparação do Estudo de Solvência corn o Cálculo Atuarial, ficou definido que poderia 

ser no dia 02 de marco, data a ser confirrnada pela Diretoria Executiva junto ao 

referido profissional e confirmada aos conselheiros. A conselheira Damaris sugeriu 

que fosse definido a name do representante da Maringá Previdéncia no cornitê do BR 

Hotéis, para substituir a antigo Diretor Superintendente, Dorival Dias. Ficou definido 

que será oficializada pela Diretora Superintendente a indicaçâo do conselheiro Edinho. 

0 conselheiro Edinho cabrou a alteração do decreto, a fim de que possam er feFtos 



convenios diretos corn as empresas, cuja solicitaçâo será verificada pela Diretora 

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

presente ata que, depos de lida e aprovada, segue devidarnente assinada.x.x.x.x.x.x.x 
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