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ATA DA DECIMA QUINTA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGA PREVIDENCIA. Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dais mil e 

dezessete, reuniu-se a Conseiho de Administração da Maringá Previdência, 

ordinariamente, na sede da mesma, corn a presença dos membros: Wilson Antonio 

Braz (Presidente), Damaris Goncalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas 

Vilardo Galvâo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. 

Estiveram presentes, também, o Diretor de Administração e Patrimônio, Jansen 

Miliorini da Silva, o Contador, Edimar de Oliveira Carvalho, e a Presidente do Comitê 

de Investimentos, José da Silva Neves. Iniciando as trabalhos, a Presidente agradeceu 

a presença de todos, passando ao Item I - Definicao das datas das reuniOes para 

2018. 0 Presidente apresentou a calendário das reuniöes para a ano de 2018: janeiro, 

dias 04 e 16; fevereiro, dias 02 e 16; marco, dias 02 e 16; abril, dias 03 e 17; maio, 

dias 03 e 17; junho, dias 04 e 18; julho, dias 03 e 17; agosto, dias 03 e 16; setembro, 

dias 04 e 17; outubro, dias 02 e 16; novembro, dias 06 e 16; e dezembro 04 e 17. 0 

Conselheiro Edinho questionou sobre a aplicação dos recursos mensais que são 

_\ repassados pelos Poderes Executivo e Legislativo, visto que havia sido aprovado pelo 

Conseiho de Administracao que Os recursos seriam aplicados imediatamente, 

conforme determinação legal, porem, na sequência seriam analisados pelo Comitê de 

Investimentos e encaminhada a ata do comitê para a conhecimento e análise do 

Conseiho de Administração na primeira reunião mensal. 0 Contador e a Presidente do 

/ Comitê de Investimentos alegaram que não tinham conhecimento dessa 

recomendação e se comprometeram a cumprir a recomendação do conselho para as 

próximas reuniöes. Item II - Comitê de Investimentos - preocupacão nas alocaçôes 

dos recursos em IMA-B, IMA-B5+. 0 Comitê de Investimentos sugeriu retirar as 

recursos desses fundos e alocar dentro de fundos de curto prazo, nos quais a Maringá 

Previdéncia jé tern investimentos. A sugestãa foi aprovada par unanirnidade. Ficou 

decidido que, para todas as apresentaçöes referentes a investirnentos, deverão ser 

convidados as conseiheiros. A recomendação é que essas apresentaçöes sejam 

marcadas, preferencialmente, nas dias das reuniöes ordinárias deste conseiho. Nada 

mais havenda a tratar, foi encerrada a reunião, !avrando-se a presente ata que, depois 

de lida e apravada, segue devidamente assinada.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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