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

dezenove dias do mês de fevereiro 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, o Diretor de Administração e Patrimônio, José Maria Gomes Ribeiro, e o contador, 

Edimar de Oliveira Carvalho. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de 

todos, colocando 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 ótima rentabilidade 

obtida na carteira da Maringá Previdência no mês de janeiro de 2019, conforme relatórios 

apresentados, que resultou numa rentabilidade acumulada de 3,6%, passando a meta 

estabelecida (INPC + 6%) que foi de 0,8%. O saldo do fundo previdenciário é de R$ 

340.339.559,55, com 8.835 ativos, 109 aposentados e 70 pensionistas. Já o fundo financeiro 

fechou com saldo de R$ 13.375.860,95, com 2.811 ativos, 2.399 aposentados e 532 

pensionistas. Item 2 — Assuntos Gerais. O Presidente informou sobre o requerimento 

apresentado pelo Senhor Homero Marchese questionando sobre o resultado consolidado do 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maringá. O contador 

Edimar apresentou a resposta elaborada a ser encaminhada ao solicitante explicando que os 

valores utilizados no referido requerimento são os constantes no Anexo 10 — Demonstrativo 

da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (LRF, art. 

53, â 1°, inciso II), que foi elaborado pelo atuário contratado pela Maringá Previdência e faz 

parte da Avaliação Atuarial para o exercício de 2018. Ressaltou que esta é uma avaliação 

atuarial, sendo que na prática os valores foram diferentes. Destacou que a diferença se 

justifica pelas seguintes razões: o cálculo atuarial considera que todos os servidores que tem 

direito irão se aposentar; não leva em consideração as novas contratações; não considera as 

receitas extraordinárias (ex.: em 2018 houve a receita com a cessão do direito de 

operacionalização da folha de pagamento); o mercado financeiro é muito dinâmico (em 2018 

obtivemos bons resultados), além de outros pormenores. Por ser um assunto de 

responsabilidade da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho de Administração 

despachou o requerimento para a Diretora Superintendente, para as devidas providências. 

Ficou aprovada a ida do conselheiro Douglas Gaivão Vilardo à cidade de Suzano/SP, no 

próximo dia 21, para participar de reunião do Fundo de Investimentos Ince 
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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.x.x.x.x.x. 
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