
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezenove dias do más de dezembro 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: Wilson 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, o Contador, Edimar de Oliveira 

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

os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, passando ao Item I — 

Relatórios de Receitas, Despesas e Investimentos. Os conselheiros analisaram os 

relatórios apresentados e tiveram suas dúvidas dirimidas pela Diretoria Executiva. Item 

II — Alteração da Lei Complementar n. 749/2008, referente à concessão de 

aposentadoria por invalidez. O Presidente informou que a solicitação de estudo para 

adequação do rol de doenças da referida legislação teve parecer contrário da 

procuradoria geral do Município, cujo parecer foi referendado pela Diretora 

Superintendente. Portanto, a proposta de alteração da lei não será encaminhada ao 

Poder Executivo. Item III — Apresentação da Política de Investimentos 2018. O 

contador da Maringá Previdência e membro do Comitê de Investimentos, Edimar, fez a 

apresentação da referida política de investimentos. O conselheiro Edinho sugeriu que 

seja analisada e discutida com o atuário a alteração da meta atuarial, adequando-a a 

realidade nacional, cuja sugestão foi apoiada pelos demais conselheiros. Colocada em 

votação, a política de investimentos de 2018 foi aprovada por unanimidade. Item IV — 

Assuntos Gerais. O conselheiro Douglas informou que o representante da empresa 

Plena Investimentos, Eduardo, o procurou, por telefone, e que ele havia informado que 

o conselho, por unanimidade de seus membros, recomendara a não prorrogação do 

contrato. A conselheira Damaris informou que, também foi procurada pessoalmente na 

Câmara Municipal, por dois representantes da Plena, Eduardo e Matheus, e que tinha 

informado a eles que o conselho havia recomendado que não prorrogasse o contrato 

com a Plena e que a Maringá Previdência ficasse sem consultoria, por pelo menos um 

ano. E que reiterou a eles o seu posicionamento nesse sentido. O conselheiro Edinho  \LH 

reiterou que a Maringá Previdência precisa de um corpo técnico melhor preparado. 

Dentro dessa perspectiva, a Diretora Superintendente informou que pretende fazer 

concurso público para alguns cargos, inclusive economista. Na continuidade, a 

Diretora Superintendente informou que o contrato com a empresa Plena Investimentos 

não foi prorrogado irstá sen 	tratada a empresa LDB Consultoria Financeira 
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Ltda., para prestação de serviços de consultoria financeira, por dispensa de licitação, 

com valor mensal de R$ 490,00, por 12 meses, O conselheiro Hermes solicitou que 

constasse em ata que a contratação foi feita sem a anuência deste conselho. Na 

sequência, o Presidente falou sobre a questão da estrutura administrativa, que foi 

trazida pelo Diretor Administrativo ao conselho. A Diretora Superintendente destacou 

que a gestão administrativa é de responsabilidade dela e que não é atribuição do 

conselho e que ela está tomando as devidas providências. 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.x.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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