
ATA DA OITAVA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGA 

PREVIDENCIA. Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o 

Conselho de Administracâo da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da 

mesma, corn a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris 

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

Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Esteve ausente o conselheiro Edson 

Paliari, cuja ausência foi justificada pelo Presidente, por estar em viagem de trabalho. 

Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a 

Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, e 0 Presidente do 

Comité de Investimentos, José da Silva Neves. lniciando os trabalhos, o Presidente 

agradeceu a presença de todos, passando ao Item I - Apresentação de novas 

alocaçôes de investimentos. 0 Comitê de Investimentos apresentou sugestao de 

alocaçao de R$ 60 milhöes, que serão extraidos do Fl Caixa Brasil IMA-B 5 TP L e 

distribuidos da seguinte forma: Banco Bradesco, R$ 17 milhôes, Banco do Brasil, R$ 5 

milhôes, Caixa Econômica Federal, R$ 22 milhöes, Banco ltaü, R$ 15 milhöes, e 

Sicredi, R$ 1 milhão. A proposta seria alocacao imediata de R$ 43 milhöes, sendo que 

Os R$ 17 milhôes destunados ao Banco Bradesco seriam aplicados tao logo o 

respectivo credenciamento fosse concluldo. A sugestão foi aprovada por unanimidade, 

mediante a apresentação da ata da reunião do comitê de investimentos, corn as 

devidas justificativas. 0 Presidente do Comité justificou que a ata nao foi concluIda, 

pois não houve tempo hábil para a confeccão do referido documento, visto que a 

reunião foi realizada no dia anterior, dia 02/04/2018. Item II - lnformaçöes sobre 

assembleia do Fundo Incentivo II. A Diretora Superintendente e o Conselheiro Douglas 

apresentaram relatório sobre a referida assembleia. Além de outras informaçOes 

relatadas, foi informado que a administradora do Fundo Incentivo II deixou de ser a 

empresa Gradual e passou a ser a empresa RJI, que fará a administraçäo, a gestão e 

a custOdia do referido fundo. Item Ill - Assuntos Gerais. Foi apresentado relatôrio e 

parecer do Conselho Fiscal da Maringá Previdência referente as demonstraçães 

contábeis do exercIcio de 2017, recomendando a aprovaçào dos balanços 

apresentados pela Diretoria Executiva, correspondentes ao exercicio de 2017, por 

estarern legalmente corretos. Colocado em discussâo e votaçâo, foi aprovado por 

unanimidade. Foi apresentado pelo Cornitê de Investimentos informaçao sobre a 

alocaçâo dos recursos financeiros superavitários dos repasses das contribuicôes 

previdenciárias do Fundo Previdenciário, no valor de R$ 3.515.785,13, que foram 

aplicados no Fundo Caixa Fl Brasil IDKA IPCA 21  A RF LP. 0 conselheiro Douglas 

lembrou sobre a questão do pagamento de Jeton ou outro meio de remuneração para 
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Os membros do Comitê de Investimentos e solicitou que a Diretora Superintendente se 
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empenhasse para que essa questäo seja resolvida. Foi discutida a necessidade da 

Maringa Previdência ajuizar açäo contra os Fundos Leme e Incentivo II, a exemplo de 

outros institutos que estão encaminhando da mesma forma. A Diretora 

Superintendente ficou responsavel em encaminhar a solicitação junto a Procuradoria 
Geral do MunicIpio, acompanhada da documentacao necessária. Ficou marcada a 

apresentaçao do Cálculo Atuarial aos Conseihos Administrativo e Fiscal e Diretora 

Executiva para o dia 13/04/2018, as 8 horas. A Diretora Superintendente informou o 

Conseiho que encaminhou dois ofIcios referentes a situação funcional da procuradora 

Luciana Sgarbi, solicitando que a situação seja resolvida, visto que a seMdora está na 

foiha de pagamentos da Maringá Previdência, mas está prestando serviços na 

Procuradoria Geral do MunicIpio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 

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

assinada.xx.xx x x x x xxx xxx XxXxXx xxxx xx x 
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