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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 
PREVIDÊNCIA. Às dezesseis horas, do dia dezessete de maio do ano de dois 
mil e dezoito, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, 
ordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves 
(Presidente), Maria Silvana Barbosa Frigo (Secretária), Ademir Aparecido 
Antonelli, Edimar de Oliveira Carvalho, Sinádia Batista Silva, e também 
participou a Diretora Superintendente Cinthia Soares Amboni. Iniciado os 
trabalhos o presidente agradeceu a presença de todos e informou do 
recebimento da convocação para ACG referente ao W7 Fundo de Investimento 
em Participações agendada para dia vinte e dois de maio de 2018 na cidade de 
São Paulo capital na sede da Administradora Planner. Assembleia esta 
solicitada pelo cotista de Barueri/Sp que determinou como pauta a troca do 
Gestor que atualmente é A5 Capital Partners, participarão desta AGC a Dir. 
Superintendente Cinthia, a Dir. Financeira e Previdenciária Maria Silvana e o 
conselheiro Douglas Gaivão Vilardo. Após discussão do assunto chegou-se a 
conclusão de que a atual gestora tem feito um bom trabalho e que o momento 
não é propicio para troca podendo prejudicar o desempenho do Fundo de 
Investimento que se encontra em fase de finalização, portanto a não ser que o 
cotista Barueri apresente algum fato relevante a orientação deste comitê será 
de manter a atual gestora. Comentou-se também sobre a reunião informal 
entre cotistas do Fundo Ático Florestal realizada no ultimo dia quatorze na 
cidade de São Paulo com a presença do Diretor da Remasa uma das 
empresas com participação do Fundo que relatou a dificuldade em relacionar-
se com a atual Gestora Ático Administração de Recursos Ltda que está 
tratando da venda do ativo já que o prazo de duração do referido Fundo venceu 
em março desta ano sendo prorrogado por seis meses até conclusão da 
negociação das vendas dos ativos, o Diretor Sr. Gugelmim sugeriu aos cotistas 
a troca do gestor e ficou definido por unanimidade entre os cotistas presentes 
que um destes que possuir mais de cinco por cento das cotas solicitará uma 
assembleia com esta pauta, troca do gestor. Foi informado pela Sra Silvana 
que acompanhada por Cinthia e José Neves visitarão o IPREVILLE- Instituto de 
Previdência de Joinville/SC, para conhecer e trocar informações por serem 
considerados referência em gestão de RPPS. Foi definido também as datas 
das próximas reuniões ordinárias deste comitê para o ano corrente: 28/05, 
12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 14/08, 28/08, 11/09, 25/09, 10/10/2018, 23/10, 
13/11, 27/11, 04/12 e 18/12. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 
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