
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Gaivão Vilardo, Edson Paliari e Hermes 

Salgueiro da Silva. Deixou de comparecer o conselheiro Miguel Campanha 

Junior, que teve sua ausência justificada pelo Presidente, por estar em gozo de 

suas férias regulamentares, em compromisso previamente agendado. 

Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares 

Amboni, e o contador, Edimar de Oliveira Carvalho. 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 e tiveram suas dúvidas dirimidas pelos membros da 

Diretoria Executiva presentes. O Presidente destacou a boa rentabilidade 

obtida no mês de novembro, conforme relatórios apresentados. No acumulado, 

a carteira tem rendimento de 8,4% até o mês de novembro, enquanto a meta 

(INPC + 6%) é de 8,6%. O fundo previdenciário está com saldo de R$ 

314.134.346,01, com 8.540 ativos, 105 aposentados e 70 pensionistas. Já, no 

fundo financeiro o saldo é de R$ 10.046.686,33, com 2.836 ativos, 2.373 

aposentados e 525 pensionistas. Item 2 — Assuntos Gerais. Foi apresentado 

parecer do Comitê de Investimentos solicitando autorização para investir o 

limite máximo legal de aplicação no Fundo Itaú Ações Dunamis e a diferença 

em outros dois fundos que fazem parte da carteira e se enquadram as novas 

regras introduzidas a partir do mês de novembro com a vigência da Resolução 

4.905/2018, que alterou a Resolução 3.922/2010, a fim de garantir uma 

rentabilidade maior ainda esse ano. Além disso, destaca-se que o mercado 

tende a ser favorável para fundos de ações no início do próximo ano. O pedido 

se justifica pelo fato de que o Patrimônio Liquido do Fundo Itaú Ações Dunamis 

está abaixo do valor previamente aprovado para aplicação de R$ 

10.000.000,00. Pelo parecer, os valores seriam distribuídos nos seguintes 

fundos: Rau Ações Dunamis, R$ 1.500.000,00; AZ Legan Brasil Fl Ações, R$ 

5.000.000,00; e MCI FOF RPI Ações lbovespa Ativo F191-1A--C, i 3.500.000,00. 

A solicitação foi aprovada por unanimi avend tratar, foi 
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Membro 

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. 
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