
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Galvão, Edson 

Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, 

também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, o Diretor de 

Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva, o Contador, Edímar 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 1 - 

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

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

II - Assuntos Gerais. A Diretora Superintendente apresentou o parecer técnico do 

atuário Luiz Claudio Kogut, sobre a possibilidade de aplicação da Podaria Conjunta 

STN/SOF n. 0212010, que altera a 163/2001, para que o apode possa ser considerado 

como déficit atuarial e assim não entraria no percentual de pessoal, A Superintendente 

informou que o planejamento é gestionar junto ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná e junto aos órgãos federais pertinentes sobre essa possibilidade. A 

Superintendente apresentou relatório verbal resumido sobre a assembleia do Fundo 

Ático Florestal. Foi apresentado ao Conselho o planejamento estratégico da Maringá 

Previdência. O conselheiro Edinho questionou sobre a possível inclusão do jornal 

informativo da Maringá Previdência no referido planejamento. A Diretora 

Superintendente explicou que os focos principais nesse momento são a estrutura 

fisica, a tecnologia da informação e a otimização dos investimentos. Atendendo a 

solicitação desse Conselho, a Diretora Superintendente se comprometeu a incluir no 

planejamento o jornal informativo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 
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