ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ
PREVIDÊNCIA. Aos dezessete 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, a Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, 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 — Relatórios de Receitas, Despesas e Investimentos. Os conselheiros
analisaram os relatórios apresentados, juntamente com os membros da Diretoria Executiva
presentes. O Presidente destacou a manutenção da boa rentabilidade acumulada na carteira
da Maringá Previdência nos meses de janeiro a abril do corrente ano, conforme relatórios
apresentados, que resultou numa rentabilidade acumulada de 4,56%, passando a meta
estabelecida (INPC + 6%) que foi de 4,18%, para o referido período. O saldo do fundo
previdenciário é de R$ 356.264.061,05, com 8.827 ativos, 122 aposentados e 78 pensionistas.
Já o fundo financeiro fechou o mês de abril com saldo de R$ 16.893385,11, com 2.727 ativos,
2.473 aposentados e 539 pensionistas. Item 2 — Recursos apresentados ao Conselho de
Administração: a) Eliane de Fátima Silva Brão, recorrendo ao indeferimento de revisão do
processo de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
proporcional, cuja revisão solicitava que o benefício fosse enquadrado como aposentadoria
integral. b) Cícero José dos Santos, recorrendo ao cancelamento da pensão. Foi designado
como relator o conselheiro Edson Paliari, para os dois recursos. Item 3 — Assuntos Gerais. A
Diretora Superintendente informou ao conselho que foi encaminhado ao Subsecretário dos
Regimes Próprios de Previdência Social, o Oficio n° 1295/19-PMM, assinado pelo Prefeito
Municipal, solicitando a reanálise da proposta de alteração da segregação da massa. 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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