
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos quatro 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, 

Douglas Vilardo Gaivão, 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, o Diretor de Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva, e 

o Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves. Iniciando os 

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

Incorporação da verba: Gratificação por Responsabilidade Técnica nos benefícios 

concedidos sendo que a mesma passou a ser classificada como permanente com 

contribuição previdenciária pelo Poder Executivo. A Diretora Superintendente 

comunicou ao Conselho que a Diretoria Executiva decidiu aguardar nova decisão 

judicial, tendo em vista que o Poder Executivo interpôs apelação contra a decisão 

de primeira instância. O conselheiro Edson, apoiado pela Conselheira Damaris, se 

posicionou no sentido de que o direito da paridade é direito constitucional para os 

servidores admitidos até 31/12/2003 e que, diante disso, não há dúvida quanto ao 

direito dos aposentados que se aposentaram e vierem a se aposentar com esse 

benefício terem incorporados a referida verba aos respectivos proventos. O 

conselheiro Douglas destacou que a redação da lei é diferente no caso dos 

procuradores e contadores, em relação aos engenheiros e arquitetos, e que isso 

possivelmente deva ser levado em consideração na decisão judicial, concordando 

com a Diretoria Executiva no sentido de aguardar a decisão judicial. Item II — 

Assuntos Gerais. O Comitê de Investimentos apresentou parecer sobre as 

aplicações aprovadas pelo Conselho de Administração, que foram efetuadas no 

mês de maio do corrente ano, bem como as aplicações que serão efetivadas no 

corrente mês, cuja cópia segue anexa. O Conselheiro Douglas questionou quanto 

à situação do pagamento do Jeton para os membros do Comitê de Investimentos, 

sendo informado que existe um parecer jurídico contrário ao referido pagamento. 

Diante dessa informação, o Conselheiro Douglas solicitou que seja oficiado á 

Procuradoria Geral que se manifeste no sentido de sugerir como o Comitê de 

Investimentos pode ser remunerado, já que existe o posicionamento contrário ao 

recebimento do Jeton, levando em consideração a responsabilidade das funções 

do referido comitê. Nada mais avendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando- 
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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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

iç 

Miguel Campanha Junior 
Membro 
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PARECER / INFORMAÇÕES 

De: Comitê de Investimentos, 
Para: Conselho Administrativo, 
Assunto: Aplicações dos recursos financeiros. 

Maringá, 02 de julho de 2018. 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa que foram efetuadas as 

seguintes aplicações aprovadas pelo Conselho de Administração em abril do 

corrente ano: 

02/05/2018 

ITAU — AÇÕES PHOENIX Fl R$ 5.000.000,00 

CAIXA 	BRASIL 	GESTÃO 

ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 

R$ 15.000.000,00 

E para o inicio do mês de julho serão efetivadas as seguintes alocações: 

BRADESCO H Fl FIM LP MACRO 

INSTITUCIONAL 

R$4.000.000,00 

BRADESCO 	RENDA 

ALOCAÇÃO DINÂMICA 

FIXA R$ 6.000.000,00 

[TAL) ALOCAÇÃO DINÂMICA II R$ 10.000.000,00 

O Comitê informa ainda que quanto ao investimento em fundos do Sicred 

observou-se que o mesmo faz administração, gestão e custodia dos fundos 
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e não consta no ranking do Banco Central que relaciona as dez maiores 

instituições financeiras sendo que, conforme explicito no Edital de 

Credenciamento não podemos aplicar em fundos ofertados pela instituição a 

não ser que o conselho autorize. De imediato ficou definido que no Fundo 

Bradesco RF Alocação Dinâmica serão aplicados o valor de seis milhões de 

reais e não dez milhões conforme autorizado, isso porque o valor definido 

anteriormente ultrapassaria os 15% permitidos pela Resolução 4604/17 do 

montante do Patrimônio Liquido do Fundo, sendo que o mesmo é recente com 

inicio em dezembro de 2017, no Fundo Bradesco H FIC FIM LP Macro 

Institucional serão aplicados o valor de quatro milhões e não três milhões 

considerando a boa gestão. 

José da Silva Neves 
Presidente do Comitê de Investimentos 
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