
ATA DA 6a  REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, 

reuniu-se o Conselho Administrativo da Maringá Previdência, 

ordinariamente, com presença dos membros: Damaris Josepetti 

(Presidente), Hermes Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco 

da Silva, Amilton Dantas, Douglas Vilardo Gaivão, Edson Paliari e 

Roderlei Mazureck. Esteve presente também o Superintendente da 

Maringá Previdência, Sr. Dorival Dias. A Presidente abriu a reunião com 

a leitura da ata do dia dezoito de abril de dois mil e dezesseis, aprovada 

por unanimidade. Passando para o Item I — Relatórios de Receitas e 

Despesas: foram repassados aos Conselheiros os relatórios das 

despesas e receitas da Maringá Previdência para análise. Item II — 

Relatório dos investimentos, levando em consideração a alocação 

aprovada pelo Conselho na reunião ordinária do mês de março: a 

Presidente entregou o demonstrativo das aplicações autorizadas pelo 

Conselho de Administração no primeiro semestre de dois mil e 

dezesseis. Item III — Parecer do Conselho Fiscal referente ao Balanço 

Orçamentário de dois mil e quinze para aprovação: a Presidente fez a 

leitura do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de dois mil e 

quinze da Maringá Previdência, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Assuntos Gerais: O Conselheiro Douglas explanou sobre a viagem de 

visita a empresa Leme que substituiu o gestor e o administrador. Disse 

que ainda não obteve um diagnóstico do resultado, onde a Gradual vai 

apresentar no dia primeiro de junho de dois mil e dezesseis um relatório 

sobre o fundo, para depois o novo gestor apresentar um parecer sobre a 

realidade do fundo em questão. O Conselheiro Edson falou sobre o BR 

Hotel, que no dia dois de junho haverá a troca efetiva do gestor e que a 

BRIDE vai assumir; sendo menos preocupante porque a obra está quase 

finalizada. Manteve contato com o pessoal da BRIDE e sentiu confiança 

no novo gestor. O Conselheiro Edson solicitou para que o Comitê de 

Investimento da Maringá Previdência te • cinco membros, ao invés de 

ndente disse que irá 	enciar a inclusão de mais 



dois membros. O Conselheiro Douglas disse que está preocupado com o 

cálculo atuarial. A Presidente solicitou que o Sr. Kogut compareça na 

próxima reunião do Conselho de Administração para discutir a 

apresentação do cálculo atuarial. 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. 
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