
ATA DA 8' REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 

reuniu-se o Conselho Administrativo da Maringá Previdência, 

ordinariamente, com presença dos membros: Douglas Vilardo Gaivão 

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

da Silva, Amilton Dantas, Edson Paliari e Roderley Mazureck. Esteve 

presente também, o Superintendente da Maringá Previdência, Sr. 

Dorival Dias. O Presidente abriu a reunião dando boas vindas a 

Conselheira Damaris Josepetti, que retornou ao Conselho de 

Administração da Maringá Previdência; bem como foi indicada pelo 

Prefeito do Município de Maringá como Presidente do Conselho; ato 

contínuo a Presidente solicitou ao Vice-Presidente conduzir os trabalhos 

da reunião para poder se interar dos assuntos da reunião passada. O 

Vice-Presidente fez a leitura da ata do dia quinze de julho de dois mil e 

quinze, a qual foi aprovada por unanimidade. 0 Vice-Presidente pôs em 

discussão o assunto dos investimentos da Maringá Previdência, visando 

decidir como e onde investir, pois a Maringá Previdência não está 

atingindo a meta para o ano corrente. O Conselheiro Edson disse em 

manter o investimento na divisão com o Banco do Brasil e com a Caixa 

Econômica Federal, O Vice-Presidente disse que seria melhor investir o 

fluxo do mês na Caixa Econômica Federal, 'pois o rendimento está 

dando melhor, conforme estudo realizado pelo Conselheiro Roderlei; o 

Conselheiro Edson pediu para esperar a reunião com a Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Brasil e que a diferença entre os dois 

bancos é muito pequena para fazer a mudança. O Vice-Presidente pôs 

em votação a alteração do investimento ou manter do jeito que está. O 

Conselheiro Edson votou em ouvir a Caixa Econômica Federal e o 

Banco do Brasil, sendo voto vencido; ficando aprovada a alteração para 

investir na Caixa Econômica Federal o fluxo do mês. Item I — Relatório 

de receitas e despesas: foi analisado o relatório de despesas e receitas 

da Maringá Previdência; a Sra. Cristina relatbu sobva CRP, que está 

suspensa; já enviou as correções para a liberaç o; a suspensão foi 



devido ao desenquadramento do Fundo lnfinity pela Resolução 3922; já 

foram encaminhados todos os documentos para o Ministério da 

Previdência para análise e liberação do CRP. O Conselheiro Roderlei 

disse que o Superintendente da Caixa Econômica Federal o procurou, 

solicitando uma reunião com o Conselho para demonstrar os produtos 

de investimentos; ficando a Sra. Cristina responsável para entrar em 

contato e marcar a reunião; aproveitando para marcar com o Banco do 

Brasil também. 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 assim. 	 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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