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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Gaivão Vilardo, Edson Paliari e Hermes Salgueiro da 

Silva. Deixou de comparecer o conselheiro Miguel Campanha Junior, que teve sua ausência 

justificada pelo Presidente, por estar em gozo de suas férias regulamentares, em compromisso 

previamente agendado. Estiveram presentes também, o Presidente do Comitê de 

Investimentos, José da Silva Neves, e o contador, Edimar de Oliveira Carvalho. Iniciando os 

trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e apresentou aos conselheiros o 

Diretor de Administração e Patrimônio nomeado no dia 03 do corrente mês, José Maria Gomes 

Ribeiro, concedendo o uso da palavra ao mesmo, que se apresentou e se colocou à disposição 

do conselho. Na sequência, justificou a ausência da Diretora Superintendente, Cinthia Soares 

Amboni, por problemas de saúde. Em virtude disso, informou que o Item Primeiro da pauta, 

Informações sobre o Fl GGR PRIME I FIDC, será adiado para a próxima reunião, pois quem 

esteve na assembleia geral extraordinária do referido fundo foi a Diretora Superintendente, 

acompanhada da Diretora Financeira e Previdenciária, Silvana Barbosa Frigo, que também não 

compareceu na presente reunião, por estar em gozo de licença. Item 2 — Assuntos Gerais. O 

Comitê de Investimentos apresentou relatório com os valores referentes às contribuições 

previdenciárias do Fundo Previdenciário no mês de dezembro do corrente ano, com as 

alocações que foram feitas. Foi alocado em 27/12/2018, o valor de R$ 267.806,54 no Caixa Fl 

Brasil REF Dl LP e, no dia 28/12/2018, o valor de R$ 3.443.074,86 no Fundo Caixa El Brasil 

IRFM-1 TP RF. No relatório apresentado foi informado, também, que foi remanejado o valor de 

R$ 3.000.000,00 do Fundo Caixa Fl Brasil IMA-B para o Fundo Caixa Fl Brasil IMA-B 5 TP RF 

LP, devido o saldo estar ultrapassando o limite de 20% do patrimônio líquido da carteira 

permitido pela Resolução 4.695/2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 

lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos 
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