
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos vinte e dois dias do mês de julho 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, a Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor 

Administrativo, José Maria Gomes Ribeiro, 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 colocou em discussão o Item 1 — Relatórios de Receitas, 

Despesas e Investimentos. Os conselheiros analisaram os relatórios apresentados, juntamente 

com os membros da Diretoria Executiva preser.',.., C Presidente destacou a manutenção da 

boa rentabilidade na carteira da Maringá Previdênc'e nos meses de janeiro a junho do corrente 

ano, conforme relatórios apresentados, que resultou na rentabilidade acumulada de 8,79%, 

passando a meta estabelecida (INPC + 6%) que foi de 5,35%, para o referido período. 

Destacou, ainda, que o mês de junho foi o segundo melhor mês desse ano até o presente 

momento. O saldo do fundo previdenciário é de R$ 378.988.300,85, com 8.808 ativos, 131 

aposentados e 78 pensionistas. Já o fundo financeiro fechou o mês de junho com saldo de R$ 

18.934.568,91, com 2.703 ativos, 2.525 aposentados e 544 pensionistas. Item 2 — 

Apresentação dos pareceres do relator, Conselheiro Edson Paliari, referente a recursos 

apresentados ao Conselho de Administração: a) Eliane de Fatima Silva Brão, que recorre ao 

indeferimento de revisão do processo de concessão do benefício previdenciário: 

aposentadoria por invalidez proporcional para integral. O relator discorreu sobre o caso da 

recorrente e apresentou seu parecer no sentido do indeferimento do pedido, mantendo a 

aposentadoria por invalidez proporcional, em conformidade com a legislação em vigor. Os 

conselheiros acompanharam, por unanimidade, o parecer do relator. b) Cícero José dos 

Santos, que recorre ao cancelamento de pensão. O relator informou que ainda não concluiu 

seu parecer sobre esse recurso, devendo apresentá-lo nas próximas reuniões. Item 3 — 

Apresentação do parecer do relator, conselheiro Douglas Gaivão Vilardo, referente ao recurso 

apresentado por Norma Welinski de Oliveira, que recorre ao indeferimento de pedido de 

concessão do benefício previdenciário: pensão por morte do servidor falecido Celso Tadeu 

Schuinka. Após resumo do caso, o relator apresentou seu parecer mantendo a decisão da 

superintendência, no sentido do indeferimento do pedido de pensão, cujo parecer foi 

acompanhado, por unanimidade dos conselheiros. Item 4 — Assuntos Gerais. O Presidente 

apresentou o parecer do Comitê de Investimentos referente à decisão de remanejamento do 

Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2@ RF LP do valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais 
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para o Fundo Itaú Dunamis, o qual já existe na carteira e estava sendo aguardado o aumento 

do seu PL e seu desempenho quanto à rentabilidade é superior. Esse parecer foi informativo, 

visto que o conselho já tinha autorizado anteriormente esse remanejamento. O conselheiro 

Douglas parabenizou a Superintendência e o Comitê de Investimentos pelos remanejamentos 

feitos, que têm contribuído para a boa rentabilidade que a carteira tem apresentado. Quanto 

aos próximos congressos, ficou definido que iria um conselheiro de cada conselho para o 

Congresso de Conselheiros, que acontecerá na cidade de Belém, no mês de novembro. Do 

Conselho de Administração irá o conselheiro Amilton. No Congresso da Apprev, que 

acontecerá em setembro na cidade de Curitiba, deste conselho irão os conselheiros Damaris, 

Edson e Douglas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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