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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos 

seis dias do mês de maio 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, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel 

Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares 

Amboni, o contador Edimar de Oliveira Carvalho, o Diretor Administrativo, José Maria Gomes 

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

trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 1 — 

Informação do Comitê de Investimentos sobre as alocações dos valores referentes ao 

superávit das contribuições previdenciárias do mês de abril/2019. Foram alocados em 

29/04/2019 o valor de R$ 740.289,05 e no dia 30/04/2019 o valor de R$ 2.964.411,05, ambos 

no Fundo Caixa Fl Brasil IMAB-5 TP RF LP. Item 2— Assuntos Gerais. O Presidente relatou sobre 

a participação de conselheiros e membros da diretora executiva no Seminário da APEPREV, 

realizado na cidade de Londrina. A Diretora Superintendente informou aos conselheiros sobre 

o acesso ao sistema da empresa Crédito e Mercado — SIRU, no qual constarão atualizados os 

investimentos da Maringá Previdência, podendo ser consultado a qualquer momento pelos 

selheiros. Informou, também, sobre sua participação em reunião do Fundo de 

Investimentos W7. Informou, ainda, sobre a assembleia do Fundo de Investimentos Ático, que 

será realizada nos dias 07 e 08/05, na qual será submetida à discussão e votação a substituição 

do administrador do fundo, destacando que a participação da Maringá Previdência será via 

cal!. A Diretora Superintendente ponderou que, como o Gestor do referido fundo foi 

substituído há pouco tempo, seria melhor não substituir o administrador nesse momento. 

Portanto, a Maringá Previdência votaria contrária a substituição. Os Conselheiros Douglas e 

Edson destacaram a importância do comparecimento nas assembleias, pois dessa forma é 
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possível compreender melhor a situação real do fundo, bem como o posicionamento dos 

cotistas, a fim de embasar a forma de votação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

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