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ATA DA NONA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGA 

PREVIDENCIA. Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 

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

sede da mesma, corn a presenca dos rnembros: Wilson Antonio Braz (Presidente), 

Darnaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Vilardo Galvão, 

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

presentes, tambérn, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a Diretora 

Financeira e Previdenciâria, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor de Adrninistraçâo e 

Património, Jansen Miliorini da Silva, e o Presidente do Comitê de Investirnentos, José 

da Silva Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presenca de todos e 

parabenizou a Diretora Superintendente e equipe pela organizacão do 121  Seminário 

Paranaense de Previdência. Quanto ao comentário feito pelo Presidente da APEPREV 

referente a não ter conseguido fazer urn evento desse porte em Maringá durante a 

gestão anterior, o Conselheiro Douglas deixou registrado que esse conselho não tinha 

conhecirnento desse fato, acompanhado dos atuais conselheiros que tinham mandato 

na gestão passada. Passo seguinte, o Presidente passou ao Item I - Relatório de 

receitas, despesas e investimentos. Os conselheiros analisaram os relatórios 

apresentados e tiveram suas dUvidas dirimidas pela Diretoria Executiva. Foi feita a 

leitura da ata da reuniäo do Comitê de Investimentos da Maringá Previdéncia realizada 

no dia 02/04/2018, na qual foi decidida a proposta que foi apresentada ao Conseiho na 

reuniâo do dia 03/04/2018. 0 Conselheiro Edinho questionou sobre as justificativas 

para as alocaçöes sugeridas, solicitando que seja encaminhado aos conselheiros as 

análises técnicas para as alocacöes sugeridas. Ele disse que concorda com a 

diversificação, mas que seja distribuldo em valores mais prOxirnos em fundos 

diferentes, para que possa ser feito acompanhamento e comparaçäo durante urn 

perlodo de 3 a 6 meses. Os Conseiheiros Douglas e Edinho, acompanhado pelos 

demais conselheiros, recomendaram que a empresa contratada, LDB Consultoria, seja 

consultada referente a sugestöes sobre os melhores fundos de investimentos dentro 

das instituiçöes bancánias destacadas no mercado financeiro escoihidas pela Maringa 

Previdéncia. Item II - Assuntos gerais. 0 Conselheiro Douglas falou sobre a ata da 

assembleia do Furido Incentivo II, onde, ao contrário do que ficou estabelecido, nao 

ficou registrado o posicionamento da Maringá Previdéncia quanto ao pagarnento dos 

honorários advocaticios e outras questôes, conforme foi proposta na referida 

assembleia. Solicitou, acompanhado dos demais conselheiros, que a Diretoria 

Executiva da Maringá Previdência verifique a referida ata, e, caso seja constatada a 
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omissão, encarninhe notificaçäo a empresa Gradual e a CVM sobre essa questâo. A 

Diretora Superintendente inforniou que no dia 10/05/2018, as 8h30min, no auditôrio 
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Hélio Moreira, haverá reuniâo corn representantes do Banco ltaU, convidando Os 

conselheiros para participarem da referida reuniâo. lnforrnou, tambérn, que, por 

sugestão do Secretário Municipal Extraordinário de Planejamento, Celso Saito, está 

sendo contratado urn estagiário de arquitetura para condução do projeto de reforma da 

sede da Maringá Previdéncia, que desenvolverá os trabaihos, sob a supervisâo do 

referido secretário. lnformou, ainda, que será feito concurso püblico para a Maringá 

Previdência, para a contratação de servidores nos seguintes cargos: Administrador, 

Economista, Assistente Social e Agente Administrativo. Questionada sobre o cargo de 

Procurador Municipal, informou que a Procuradoria Geral do MunicIpio é contra a 

referida contratação. 0 conselheiro Edinho, conforme conversas que teve corn 

servidores de outros MunicIpios no Serninário da APEPREV, observou que outros 

institutos de previdência, a exernplo do MunicIpio de Campo Mourâo, estâo passando 

pela mesrna preocupacão em relaçâo ao aporte do Municipio influenciar no Indice de 

pessoal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniâo, 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. 
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