
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezoito, 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 Galvão, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e 

Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora 

Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a Diretora Financeira e 

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

Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva. Iniciando os trabalhos, o Presidente 

agradeceu a presença de todos, passando ao Item 1 - Informações sobre a 

assembleia realizada no dia 22/05/2018, referente ao Fundo de Investimentos 

W7. O conselheiro Douglas, a Diretora Superintendente e a Diretora Financeira 

e Previdênciária, apresentaram relatório dos assuntos tratados na referida 

assembleia, destacando que não foi alterado o gestor do Fundo, prevalecendo 

o entendimento desta autarquia, o qual foi defendido durante a assembleia pelo 

Conselheiro Douglas. Item II - Assuntos Gerais. A Diretora Superintendente 

informou que os Presidentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal, Wilson 

Braz e Raul, irão para Porto Alegre conhecer a Matriz do Sicredi e a rota do 

cooperativismo, a convite da diretoria do referido Banco/Cooperativa. Foi 

questionado se foi feita a aplicação no Fundo de Investimentos do Sicredi. 

Diante da resposta negativa, foi definido que para a próxima reunião o Comitê 

de Investimentos trará relatório das aplicações aprovadas pelo Conselho no dia 

03/04/2018, realizadas e não realizadas. Foi informado pelo Conselheiro 

Hermes e pela Diretora Financeira e Previdenciária que a Gestora Horus, com 

sede em Londrina/PR, comprou o Fundo GGR e colocou como uma das 

garantias o Hotel do Aeroporto de Guarulhos. Na sequência, a Diretora 

Superintendente e a Diretora Financeira e Previdenciária apresentaram 

relatório sobre a visita ao Instituto de Previdência de Joinville/SC - IprevilIe. 

Entre vários pontos positivos, foi destacado o número de ativos na Prefeitura 

daquele Município, o qual tem 650 mil habitantes, que totaliza 10.431 U 

servidores, bem como o número de servidores daquele instituto que é de 46 

servidores9.!tro -potvo é o Programa de Pré e Pós Aposentadoria, o 

qu t-têï v as at ades q beneficiam os servidores ativos e inativos. Ainda 
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como destaque daquele instituto é a Carteira Administrada. A Diretora 

Superintendente informou que o Comitê de Investimentos trará sugestão ao 

Conselho para uma Carteira Administrada para o nosso fundo. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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.X 
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