
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 

reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na 

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

Damaris Gonçalves Josepetti (Secretaria), Amilton Dantas, Douglas Vilardo Gaivão, 

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

presentes também o Diretor Superintendente, Ricardo Mello David, e a Diretora 

Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente agradeceu a presença de todos, passando ao Item I — Relatórios de 

Receitas, Despesas e Investimentos, oportunidade em que os conselheiros analisaram 

os relatórios apresentados. O Conselheiro Edinho questionou sobre a meta, 

solicitando que seja incluida essa informação nos próximos relatórios mensais de 

investimentos. Por sugestão do Conselheiro Edinho, aprovada por unanimidade, o 

contador Edmar de Oliveira Carvalho participou da reunião. Item II — Fluxograma do 

processo de alocação de recursos financeiros. Os conselheiros sugeriram alterações 

no fluxograma do processo de alocação de recursos financeiros apresentado, 

passando para a seguinte sequência: recurso disponível para aplicação, 

credenciamento, parecer técnico da consultoria de investimentos, visita dos membros 

(dependendo do tipo de fundo), análise do comitê de investimentos, análise do 

conselho de administração, autorização para a realização do aporte. Foi apresentado, 

também, o fluxograma do processo para alocação do saldo em conta corrente. Os 

conselheiros sugeriram alterações no referido fluxograma, acrescentando a analise do 

comitê de investimentos e análise do conselho de administração. III — Assuntos 

Gerais. O Conselheiro Douglas solicitou que seja discutida na próxima reunião a 

possibilidade de contratação de advogado para análise do material entregue (CD) 

sobre os fundos que estão com problemas e eventual processo judicial. O técnico 

Mateus da empresa de consultoria Plena Investimentos participou da reunião, 

explanando sobre a atual carteira de investimentos da Maringã Previdência. Ele 

destacou que a carteira subiu em 2,87% no mês de julho do corrente ano, graças às 

aplicações em fundos de bolsa, o que significa que a meta estaria atingida até o 

momento. Salientou que é importante a realocação de investimentos em períodos de 

altas e baixas, diversificando as aplicações, encontrando fundos que estejam pagando 

mais com o mesmo risco, para tentar ganhar um pouco mais. Destacou, também, que 

os fundos que estão com problemas são os fundos de FIDC mais antigos. Sugeriu que 

nesse ano as alocações sejam diversificadas em títulos públicos e ações. O 

Presidente agradeceu a participação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
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reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

devidamente 
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