
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e dezessete, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, 

ordinariamente, na sede da mesma, com a presença dos membros: Wlson 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, Jose da Silva Neves. Iniciando os trabalhos o Presidente agradeceu a 

presença de todos, passando ao Item 1 — Relatórios de Receitas, Despesas e 

Investimentos. Os conselheiros analisaram os relatórios apresentados e tiveram suas 

dúvidas dirimidas pela Diretoria Executiva. Foi informado ao conselho que a meta 

atuarial está em 5,8%, enquanto as aplicações da Maringá Previdência renderam até o 

presente momento 7%, estando, portanto, acima da meta atuarial para o ano de 2018. 

Item II — Definição referente ao contrato da empresa de consultoria de investimentos 

(Plena Investimentos). A Diretora Superintendente informou ao conselho que a 

Diretoria Executiva e o Comitê de Investimentos estavam decididos a não prorrogar o 

contrato com a empresa Plena Investimentos, devido aos problemas que a referida 

empresa se encontra envolvida, os quais estão amplamente divulgados pela imprensa 

nacional. Informou, ainda, que estão propensos a contratar nova assessoria, pois não 

se veem em condições técnicas de conduzir os investimentos, sem consultoria 

especializada. O conselheiro Douglas destacou que o grande problema da empresa 

Plena Investimentos é em relação à conduta, visto que a assessoria técnica da 

referida empresa foi favorável à Maringá Previdência, pois estamos muito bem em 

relação á meta atuarial. Ficou definido que a Diretora Superintendente faria consulta 

formal à Procuradoria Geral do Município, a fim de definir a melhor forma de 

contratação dentro das necessidades da Maringá Previdência, que atenda às normas 

legais. Item III — Assuntos Gerais. A Diretora Superintendente informou que foi 

entregue pela empresa contratada um novo lay out do site, o qual está sendo 

analisado. Quanto à questão de tecnologia de informação, a Diretora Superintendente 

informou que tratará com o Município, a fim de que a TI da Maringá Previdência seja 

administrada pelo CTI da Prefeitura Municipal, assim como as secretarias externas o 

são. Também foi informado pela Diretora Superintendente que está sendo planejada a 

reforma do prédio, com vistas à melhoria tanto para os servidores do órgão, como para 

os aposentados, pensionistas e servidores, que são os clientes da Maringá 

Previdência, além dos visitantes externos. O conselheiro Edinho solicitou informações „0/7 
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sobre o informativo da Maringá Previdência, destacando que essa questão já havia 

sido decidida pelo Conselho de Administração. O conselheiro Hermes solicitou que a 

Diretora Superintendente consulte as atas, a fim de verificar o que foi decidido ao 

longo dos anos por este conselho e não foi implementado, a fim de encaminhar as 

providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-

se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada x x x x. 
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