
ATA DA PRIMEIRA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGA 

PREVIDENCIA. Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 

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

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

Maria Silvana Barbosa Frigo (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Vilardo Galvão, 

Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e auséncia de Damaris Gonçalves Josepetti 

Miguel Campanha Junior devidamente justificadas. Estiveram presentes, também, o 

Diretor de Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva. Iniciando os 

trabalhos, o Presidente agradeceu a presenca de todos desejando urn born ano, 

passando ao Item I - Fato Relevante registrado na CVM destinado aos cotistas do 

Fundo LEME REC Multisetorial IPCA - FIDC. Os conselheiros analisaram o fato 

relevante onde a CVM determinou reavaliação das cotas do referido Fundo, que sofreu 

urn irnpacto negativo e como consequência a meta atuarial pode ser comprometida, 

tomada ciéncia dos membros decidiu-se aguardar os resultados dos rendirnentos 

referentes ao mês de dezembro. Item II - Comité de Investimentos - informaçöes 

referentes as alocaçôes dos recursos no mês de dezembro - 2017. 0 Comité de 

Investimentos enviou informação por escrito as alocaçöes dos recursos, sendo que no 

dia 11/12/17 R$ 3.336.000,00 aplicados em IRF-M1 TP RF e no dia 28/12/17 R$ 

3.454. 760,00 ern IMA-135 TP RF LP. 0 conselheiro Edson relatou sua participação na 

reunião ocorrida oriunda de uma visita de representantes de uma Corretora de TItulos 

Püblicos que apresentaram proposta de intermediar negociacão de tItulos pUblicos 

direto do Tesouro, a qual achou interessante. A diretora Silvana informou que na 

PolItica de Investimentos de 2018 consta abertura do Artigo 70  parágrafo 10  que 

permite compra direta de tItulos pUblicos direto do Tesouro, o que possibilita esse tipo 

de negociacão. 0 conselheiro Edson relatou sua participação na AGC do Fundo 

Osasco (antigo GBX Tietê), informou ainda que as pendéncias judiciais oriundas de 

uma ação promovida pelo atual prefeito que na época era oposicão, foi sanada pelo 

próprio. Relatou que urn dos itens da pauta que tratava de junção de urn Fundo 

imobiliário näo foi aprovado e outros itens alguns se abstiveram do voto e outros itens 

aprovados, informou sua tranquilidade em relacao ao Fundo devido sua maioria de 

cotistas são formados por pessoas fIsicas. No mesmo dia participou tambérn da AGC 

do Fundo W7 e comentou a polémica gerada pelos cotistas que cobraram mais 
\ 

eficiência dos administradores e gestores do fundo, informou que ficou agendada uma 

AGC para dia 30 de janeiro próximo após ser constatado que não havia cotistas 

suficientes para aprovação, sendo que nesta assembléla participarão a Diretora 

Superintendente Cinthia Soares Amboni e o presidente do conseiho Wilson Braz. 0 

conselheiros decidiram convocar presenca do atuário Luiz Claudio Kogut no mês d 



fevereiro para apresentar sua posicão diante do estudo de solvéncia realizado pela 

Plena investimentos comparando ao calculo atuarial de sua responsabilidade. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniào, Iavrando-se a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, segue devidamente 
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