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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezessete dias do mês de julho 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, 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, Diretor de Administração e Patrimônio, 

Jansen Miliorini da Silva, o Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva 

Neves, e o contador, Edmar de Oliveira Carvalho. Deixou de comparecer o 

Conselheiro Douglas Vilardo Gaivão, cuja ausência foi justificada pelo Presidente, pois 

o mesmo está em viagem, usufruindo das respectivas férias regulamentares. Iniciando 

os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, passando ao Item I — 

Relatório de receitas, despesas e investimentos. Os conselheiros analisaram os 

relatórios apresentados e se mostraram preocupados com a situação atual do 

mercado financeiro do Brasil, que continua passando por um momento critico. O 

Presidente destacou que no mês de junho houve uma pequena melhora, mas que a 

situação ainda está muito preocupante, com poucas perspectivas de melhora. Quanto 

ao número de aposentados, no Fundo Financeiro estamos com 2.317 aposentados e 

511 pensionistas, enquanto que no Fundo Previdenciário contamos com 97 

aposentados e 68 pensionistas. O número de servidores ativos contribuintes no mês 

de junho foi de 8.552. Item II — Assuntos Gerais. O conselheiro Edinho disse que o 

representante da Graphen Investimentos, gestora do Fundo BR Hotels, informou que 

estará organizando visitas dos cotistas aos três imóveis do referido fundo. A Diretoria 

Executiva informou ao Conselho que no próximo dia 24, às 14 horas, haverá 

assembleia do Fundo Ático, que será acompanhada on une, convidando os 

conselheiros a participarem. A Diretora Superintendente disse que esteve em reuni-Eio 

com o Procurador Geral do Município, discutindo assuntos pertinentes à autarquia. 

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.x.x. 
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