
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se 

o Conselho de Administração da Maringá Previdência, extraordinariamente, na sede da 

mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Douglas 

Gaivão Vilardo, Edson Paliari, Amilton Dantas, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel 

Campanha Junior. Deixou de comparecer a conselheira Damaris Gonçalves Josepetti, 

justificada ausência por estar em viagem oficial. Estiveram presentes, também, a 

Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a Diretora Financeira e 

Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Presidente do Comitê de Investimentos, 

José da Silva Neves, o contador Edimar de Oliveira Carvalho e o Diretor Administrativo 

José Maria Gomes Ribeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença 

de todos e, explanou sobre seu estado de saúde, já praticamente estabelecido, após 

colocou em discussão o Item 1 — Comitê de Investimentos: sobre apresentação da 

proposta de investimento para apreciação deste Conselho. Os conselheiros analisaram 

e discutiram a proposta que se trata de alocação de recursos no NAVI Institucional 

Fundo de Investimento em Ações — CNPJ: 14.113.340/0001-33 apresentado através do 

processo 207/2019 elaborado pelo comitê e tiveram suas dúvidas dirimidas pelos 

membros da Diretoria Executiva presentes, sendo o investimento aprovado por 

unanimidade. Item 2 — Assuntos Gerais. A Diretora Superintendente informou sobre o 

seminário promovido pela APEPREV que será realizado em Londrina, no qual ocorrerá 

posse da nova diretoria da Associação e Maringá Previdência fará parte, convidou a 

todos para participarem, solicitou ainda que confirmem presença com antecedência 

para providenciar transporte adequado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

devidamente assinada pelos conselheiros presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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