
ATA DA 9a REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se 

o Conselho Administrativo da Maringá Previdência, extraordinariamente, 

com presença dos membros: Damaris Josepetti (Presidente), Hermes 

Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco da Silva, Amilton 

Dantas e Douglas Vilardo Gaivão. Esteve presente também, o 

Superintendente da Maringá Previdência, Sr. Dorival Dias. Estiveram 

ausentes Roderlei Mazureck, por motivo de viagem e Edson Paliari, por 

motivo de doença. A Presidente comunicou que fez uma visita na Caixa 

Econômica Federal, junto com o Superintendente da Maringá 

Previdência, e que solicitaram uma reunião com o Conselho para 

apresentar os investimentos da Caixa. Item I — Análise de aplicação em 

Fundo de Investimentos: foi repassado aos Conselheiros a sugestão de 

implementação e o Superintendente relatou sobre os investimentos; 

disse sobre a Infratec FIP com projeção de dezenove vírgula sessenta 

por cento (19,60%) na participação no Fundo e no Ático Florestal Fip 

com projeção de vinte e dois por cento (22%) na participação no Fundo. 

O Conselheiro Douglas disse que não gostou da Infratec FIP, pois são 

investimentos em vendas on-line. A Presidente disse que a Maringá 

Previdência estava sem investir e pode diversificar melhor os recursos. A 

Presidente pôs em votação em aumentar a participação da Maringá 

Previdência na lnfratec FIP no valor de um milhão e oitocentos mil reais 

(R$ 1.800.000,00) e no Ático Florestal FIP em hum milhão de reais R$ 

(1.000.000,00). A Presidente solicitou a ata da reunião do Comitê de 

Investimento da Maringá Previdência, onde o Superintendente disse que 

solicitou que se fizesse a ata, mas a mesma não foi feita. A Presidente 

disse que não será votado, pois não tem parecer do Comitê e sugeriu 

que na próxima reunião apresente a ata de sugestão de investimentos. 

Item II — Abertura de processo judicial referente a verba de 

representação dos procuradores e contadores: a Presidente disse que 

tem que analisar e conversar com a Administração Municipal, pois a lei 

não protege a Maringá Previdência, parecendo que todos tem direito, 



assim, não há como votar se entra ou não com ação contra o 

pagamento. A Presidente solicitou por em pauta a Revisão da Lei da 

Previdência e sobre a eleição de Conselheiros, formando uma comissão 

para analisar o assunto. Esgotada a Pauta e nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, segue devidamente assinada. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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