
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezessete dias do mês de outubro 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 (Secretária), Amilton Dantas, Douglas 

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

Estiveram presentes também, o Diretor Superintendente, Ricardo Mello David, a 

Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor de 

Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva, e o Presidente do Comitê de 

Investimentos, Jose da Silva Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a 

presença de todos, passando ao Item I — Relatórios de Receitas, Despesas e 

Investimentos. Os conselheiros analisaram os relatórios apresentados com as 

considerações da Diretora Financeira e Previdenciária. Passo seguinte passou-se ao 

Item II — Definir participação AGC W7 no dia 27/10/2017. Ficou definida a participação 

do conselheiro Wilson Antonio Braz, acompanhado de um membro do Comitê de 

Investimentos. O Conselho sugeriu que houvesse diversificação dos membros do 

Comitê a participarem nas assembleias. Na continuidade, o Presidente colocou em 

discussão o Item III — Comitê de Investimentos, proposta de aplicação no Fundo de 

Ações APEX. A secretária fez a leitura do parecer do Comitê de Investimentos, 

solicitando novo aporte no valor de um milhão de reais, cuja solicitação foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou em discussão o Item IV — 

Julgamento do recurso administrativo interposto por Helena Geraldo da Silva. O 

conselheiro Douglas, como relator designado, fez a leitura do respectivo parecer, no 

sentido de que o pleito seja conhecido e desprovido, amparado pela legislação 

pertinente e pelo parecer jurídico exarado no processo. O parecer do relator foi 

aprovado por unanimidade. Passo seguinte, o Presidente passou para o Item V — 

Assuntos Gerais. Foi feita a leitura do Ofício n° 003/2017 da Comissão Regime 

Jurídico Único, solicitando reunião com o atuário contratado pela Maringá Previdência, 

assim como a elaboração de parecer referente à migração dos servidores celetistas 

para estatutários, com os respectivos reflexos para o instituto previdenciário, cujo teor 

foi justificado pelo Presidente da referida Comissão, Douglas Vilardo Gaivão, para 

conhecimento do conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 

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