
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos oito dias do mês de março 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 

de Administração e Patrimônio, 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, em especial dos representantes do 

SISMMAR, fraldes Fernandes Baptistoni e Eduardo Alves Siqueira, os quais aceitaram 

prontamente o convite deste Conselho para participarem dessa reunião para alguns 

esclarecimentos. Em virtude desse comparecimento, o Presidente, com a anuência dos 

conselheiros, inverteu a pauta, colocando em discussão o Item 2. O Presidente informou que o 

convite aconteceu devido a vários comentários surgidos quanto a uma eventual negociação de 

aumento real de salários dos servidores em troca da unificação de massas da previdência. 

Com  a palavra, os representantes do SISMMAR esclareceram que à unificação das massas 

entrou sim na negociação para a concessão de um possível ganho real. Indagados sobre quem 

levou essa matéria para negociação, esclareceram que foram os secretários municipais, 

citando o Chefe de Gabinete do Prefeito, Domingos Trevisan, e o Secretário Municipal de 

Fazenda, Orlando Chiqueto. Ficou esclarecido que o Conselho de Administração não concorda 

com uma possível proposta de reestruturação da Maringá Previdência, sem um estudo 

profundo da situação dos gastos de pessoal do Poder Executivo, aliado à reforma da 

previdência em discussão no Congresso Nacional. O Conselheiro Edson Paliari sugeriu q 

fosse formado um grupo de trabalho para estudo dessa questão, pois são muitas as questões 

que precisarão ser revistas e adequadas à nova previdência a ser aprovada. A Diretora 

Superintendente esclareceu que essa matéria não deveria ter sido colocada em negociação, 

pois não se tem proposta oficial ainda, se comprometendo a falar com o Prefeito e os 

secretários sobre essa questão. Encerrada a participação dos representantes do SISMMAR, o 

Presidente agradeceu a presença dos mesmos e os importantes esclarecimentos. Na 

sequência, colocou em discussão o Item 1 — Informação do Comitê de Investimentos sobre as 

alocações dos valores referentes ao superávit das contribuições previdenciárias do mês de 

fevereiro/2019. Foi alocado em 28/02/2019, o valor de R$ 3.660.096,32 e no dia 01/03/2019, o 

valor de R$ 58.774,74, ambos no Fundo Caixa Fl Brasil IMA-B 5 TP RF LP. Os conselheiros 

analisaram o relatório apresentado e tiveram suas dúvidas dirimidas pelos membros da 

Diretoria Executiva presentes. Item 3 — Assuntos Gerais. O Presidente, com a anuência dos 

conselheiros, informou a antecipação da próxima reunião para o dia 15 de março de 2019. A 

Diretora Financeira e Previdenciária informou sobre a convocação para uma assembleia do 

Ático Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações — Ático 

Florestal, a ser realizada no dia 19 do corrente mês, para definição de gestor, de administrador 

e de custodiante, destacando que a participação da Maringá Previdenciária seria via calt O 

cons 	Dou 	Gaivão Vilardo discorreu sobre sua participação na reunião do Fundo d 
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Investimentos Incentivo II, realizada no dia 21 de fevereiro do corrente ano. Após discorrer 

sobre a trajetória do referido fundo, bem como sobre os assuntos discutidos na reunião, 

sugeriu que fosse expedido ofício á empresa RJI, para que informe se já se qualificou perante 

a Comissão de Valores Mobiliários - CVM - como administradora do Fundo de Investimentos 

Incentivo II. A sugestão foi aprovada por unanimidade, ficando decidido que o ofício deveria ser 

expedido com urgência, se possível ainda hoje. A Diretora Superintendente informou que a 

Procuradoria Geral do Município emitiu parecer favorável quanto ao pagamento de Jeton aos 

membros do Comitê de Investimentos, o qual deve ser instituído por lei. Ficou definido que 

seria elaborada minuta de projeto de lei, alterando a Lei Complementar 749, concedendo aos 

membros do comitê de investimentos o mesmo valor de Jeton pago atualmente aos 

conselheiros, a qual seria posteriormente apresentada ao conselho. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

segue devidamente assinada pelos conselheiros presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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