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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Gaivão Vilardo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva 

e Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora Financeira e 

Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, e o Diretor de Administração e Patrimônio, José 

Maria Gomes Ribeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, 

colocando em discussão o Item 1 — Informação do Comitê de Investimentos sobre as 

alocações dos valores referentes ao superávit das contribuições previdenciárias do mês de 

janeiro/2019. Foram alocados em 31/01/2019, o valor de R$ 2.063.362,30 no Fundo Caixa Fl 

Brasil IMA-B TP RF LP e o valor de R$ 1.692.681,60 no Fundo Caixa Fl Brasil IMA-B 5 TP RF 

LP. No relatório apresentado foi informado, também, que foi aplicado no dia 02/01/2019 o valor 

de R$ 11.000.000,00 no Fundo Caixa Fl Brasil IRF-M1 TP RF, valor esse que foi repassado 

pela Prefeitura no último dia útil do mês de dezembro/2018 para o Fundo Financeiro como 

adiantamento de aporte financeiro. Os conselheiros analisaram o relatório apresentado e 

tiveram suas dúvidas dirimidas pelos membros da Diretoria Executiva presentes. Item 2 — 

Assuntos Gerais. A Diretora Financeira e Previdenciária apresentou relatório sobre o processo 

licitatório referente à contratação da consultoria financeira. O Presidente informou sobre a 

reunião que teve na Procuradoria Geral do Município, juntamente com a Diretora 

Superintendente, sobre o Jetom para os membros do Comitê de Investimentos, afirmando que 

o Procurador se comprometeu com eles a analisar o caso e apresentar uma solução. Nada 

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

aprovada, segue devidamente assinada pelos conselheiros presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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