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

dezessete dias do mês de abril 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 Financeira e Previdenciária, Maria 

Silvana Barbosa Frigo, o contador Edimar de Oliveira Carvalho e o Diretor Administrativo, José 

Maria Gomes Ribeiro. 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 e tiveram suas dúvidas dirimidas pelos 

membros da Diretoria Executiva presentes. O Presidente destacou a boa rentabilidade 

acumulada na carteira da Maringá Previdência nos meses de janeiro a março do corrente ano, 

conforme relatórios apresentados, que resultou numa rentabilidade acumulada de 3,8%, 

passando a meta estabelecida (INPC + 6%) que foi de 3,1%, para o primeiro trimestre de 2019. 

O saldo do fundo previdenciário é de R$ 348.718.998,34, com 8.843 ativos, 119 aposentados e 

74 pensionistas. Já o fundo financeiro fechou o mês de março com saldo de R$ 16.071.615,85, 

com 2.749 ativos, 2.450 aposentados e 537 pensionistas. Quanto ao saldo do fundo 

previdenciário constante no relatório anterior, apresentado na reunião do dia 15/03/2019, o 

contador retificou como R$ 344.038.226,23. Item 2— Assuntos Gerais. A Diretora Financeira e 

Previdenciária comunicou que está sendo contratada empresa certificadora para o Programa 

Pró-Gestão, criado pelo Governo Federal para modernização dos Regimes Próprios de 

Previdência, o qual será obrigatório, a partir do mês de maio do corrente ano para realização 

43& 	de investimentos. O conselheiro Edson Paliari discorreu sobre a sua participação, juntamente 

--) 	com a Diretora Superintendente, na Assembleia Geral dos Cotistas do Fundo de Investimentos 
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iliário BR Hotéis, realizada na data de 16/04/2019. Destacou que o posicionamento e as 

votações ocorreram conforme deliberado na reunião do dia 05/04/2019. Além disso, houve a 

solicitação, por parte dos representantes da Maringá Previdência, referente à apresentação de 

um cronograma do referido fundo, para acompanhamento das ações a serem efetuadas. Nada 
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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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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