
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÈNCIA. Aos dois 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, a Diretora Financeira e 

Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, 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 - Comparativo do Estudo de Solvência X 

Cálculo Atuarial, com presença do atuário Luiz Claudio Kogut. O Presidente justificou o 

convite feito ao atuário, pois o Estudo de Solvência apresentado pela empresa Plena 

Investimentos não está em conformidade com o Cálculo Atuarial da Maringá 

Previdência. O atuário Kogut explicou que no Estudo de Solvência é levada em 

consideração somente a taxa de juros, não cõnsiderando outros itens importantes que 

são considerados no Cálculo Atuarial. A Diretora Superintendente disse que há 

estudos do Poder Executivo para mudanças, incluindo a doação de imóveis para a 

Maringá Prévidência, a fim de diminuir o aporte financeiro, bem como o aumento da 

alíquota patronal dos servidores do magistério e uma possível nova divisão de 

massas, passando mais servidores para o Fundo Previdenciário. A conselheira 

Damaris registrou sua indignação sobre essas notícias terem sido divulgadas, 

inclusive, em audiência pública, sem que o Conselho de Administração tivesse 

conhecimento. Os demais conselheiros manifestaram o mesmo sentimento, 

destacando que o conselho só quer ajudar. A Diretora Superintendente explicou que 

eram apenas estudos de possibilidades. Porém, os conselheiros insistiram que, antes 

de divulgar os estudos, esse conselho poderia ter sido informado. O conselheiro 

Edinho disse foi procurado por vários servidores que o questionaram sobre a 

veracidade dessas noticias, ficando em uma situação difícil, visto que não estava 

sabendo do que estava sendo feito pelo Executivo. O atuário Kogut disse que a 

reforma da previdência é inevitável e extremamente necessária e deve acontecer 

independente das eleições presidenciais desse ano. Os conselheiros concordaram 

que o melhor seria esperar a possível reforma da previdência para tomar qualquer 

decisão quanto a mudanças na Maringá Previdência. O atuário Kogut continuou a » 
explanação, destacando que quando foi feita a segregação de massas foi a melhor 

opção para o Município. Mas, hoje ele tem dificuldade em indicar essa solução. O 

conselheiro Douglas sugeriu que seja feita consulta ao Tribunal de Contas para 

verificar a possibilidade de utilizar os 25% da Educação, para ! o pagam nto dos 



aposentados e pensionistas dessa área. A conselheira Damaris disse que, caso a 

resposta do Tribunal de Contas fosse negativa, poderia tentar essa autorização pela 

via judicial. O atuário Kogut sustentou que, pela Portaria STN n. 02/2010, que altera a 

163/2001, o aporte pode ser considerado como déficit atuarial e assim não entraria no 

percentual de pessoal, resolvendo a situação do Município de Maringá. Foi solicitado 

ao atuário um parecer técnico sobre esse assunto, para que pudesse ser gestionado 

junto ao Tribunal de Contas essa possibilidade. O atuário de comprometeu em 

apresentar o parecer num prazo de até 20 (vinte) dias. Os conselheiros se 

consideraram satisfeitos sobre as dúvidas que existiam em relação ao cálculo atuarial, 

bem como sobre as possíveis soluções para o Município de Maringá. O Presidente 

agradeceu a presença e a importante participação do atuário Kogut e destacou que o 

conselho quer auxiliar a Administração Municipal nas decisões que tiverem que ser 

tomadas, mas para isso precisam participar das discussões sobre esse assunto. Item 

II - Assuntos Gerais. O Presidente apresentou o parecer do Comitê de Investimentos 

sobre as alocações dos recursos financeiros superavitários dos repasses das 

contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário, que foram aplicados no Fundo 

Caixa FI Brasil IMA-B. A Diretora Superintendente comentou que receberam visitas de 

representantes do Banco Bradesco e do Sicredi. O conselheiro Edinho insistiu que 

sejam aplicados recursos no Sicredi, levando em consideração a diversificação 

recomendada por esse conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 

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