
ATA DA TERCEIRA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGA PREVIDENCIA. Aos sete dias do més de fevereiro do ano de dois 

mil e dezoito, reuniu-se o Conseiho de Administraçao da Maringa Previdência, 

ordinariamente, na sede da mesma, corn a presenca 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, e a Diretora Financeira e 

Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente agradeceu a presenca de todos, passando ao Item I - lnformacoes 

sobre assembleia da W7 ocorrida em 30/01/2018. 0 conselheiro Wilson e a 

Diretora Superintendente fizeram relatOrio e apresentaram a ata da referida 

assembleia, destacando a presenca de 96% dos cotistas. Item II - Resultado 

da reunião referente ao Fundo Leme Multisetorial FIDC realizada em 

01/02/2018. 0 conselheiro Miguel e a Diretora Financeira apresentaram 

relatôrio sobre a reunião, destacando que foi explicado detalhamente o que a 

gestora está fazendo para recuperar o referido fundo, bern como foi informado 

sobre a possibilidade de ajuizamento de acao contra os custodiantes Banco 

Santander e Citibank, cuja acao deverá ser decidida em assembleia. 

Informaram que estão agendadas duas assembleias para o més de marco 

sobre os Fundos Leme e o BR Hotéis. 0 conselheiro Douglas disse que 

gostaria de continuar acompanhando os Fundos Leme e Incentivo. Os 

conseiheiros concordaram corn essa continuidade. Item Ill - Assuntos Gerais. 

0 Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves, e o Contador, 

Edimar de Oliveira Carvalho, apresentaram parecer informando que os 

repasses das contribuiçOes previdenciárias superavitárias foram alocadas no C7) 

Fundo Caixa Fl Brash IMA-B Titulo PUblico LP, no montante de R$ 

3.728.302,86, a firn de nao permanecer na conta corrente sem nenhum 

rendimento, bern como solicitando para que parte das alocaçaes dos recursos 

aplicados em IRFMI sejam distribuidos em alguns dos fundos de acOes 

existentes na carteira. Ficou definido que o Comité de Investirnentos deverá 

apresentar solicitaçao corn valores e fundos. Assim, ficou definida reunião 

extraordinâria do Conseiho para amanhã, dia 08 de fevereiro de 2018, as 8:15, 

para análise da proposta do comitê de investimentos. Foi informado que nao 
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serâ possivel a indicaçao do Conseiheiro Edinho como representante da 

Maringa Previdência no comitê do BR Hotels, para substituir o antigo Diretor 

Superintendente, Dorival Dias, pois e exigido que seja o gestor do órgao, ou 

seja, a Diretora Superintendente. 0 Conselheiro poderá acompanhar como 

representante do Conseiho de Administraçao. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião, Iavrando-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.x.x.x.x.x.x.x. 
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