
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos doze dias do mês de novembro 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, 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 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 

outubro de 3,7%, conforme relatórios apresentados. No acumulado, a carteira 

tem rendimento de 7,4%, enquanto a meta (INPC + 6%) é de 8,3%. O fundo 

previdenciário está com saldo de R$ 307.910.824,98, com 8.547 ativos, 104 

aposentados e 68 pensionistas. Já, no fundo financeiro o saldo é de R$ 

11.851.070,81, com 2.853 ativos, 2.363 aposentados e 521 pensionistas. Item 

2 — Assuntos Gerais. O Presidente relatou sobre a participação dos 

conselheiros e membros da Diretoria Executiva no 6° Congresso Brasileiro de 

Conselheiros de RPPS'S, que aconteceu nos dias 07 a 09 de novembro de 

2018, em Brasília/DF, destacando a qualidade das palestras ali proferidas. 

Salientou que a participação foi de fundamental importância para o exercício 

das respectivas funções. A Diretora Superintendente informou que o projeto 

para reformulação dos fundos será encaminhado ao Ministério da Previdência, 

para análise e parecer nos próximos dias. O conselheiro Douglas falou sobre a 

assembleia do Fundo de Investimento Incentivo ocorrida no dia 06 do corrente 

mês, da qual participou. Destacou que, por maioria absoluta dos presentes, 

restou aprovado que a empresa RJI Corretora de Valores vai assumir a 

administração e gestão do referido fundo. Em virtude de problemas 

enfrentados, informou que sugeriu, cuja sugestão ficou registrada em ata, que 

a nova administradora efetue a cobrança dos honorários recebidos pelo atual 

escritório de advocacia do fundo e, em seguida, contrate outro escritório. A 

Diretora Financeira e Previdenciária informou que o Fundo de Inve imento 
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pediu autorização para negociação e apresentará proposta de venda aos 

cotistas nos próximos dias. Sobre o Fundo de Investimento Ático, informou que 

continua com dificuldade para contratação de administrador e gestor. A 

Diretora Superintendente informou que encaminhou ofício ao Gabinete do 

Prefeito, solicitando esclarecimentos acerca das competências da 

Superintendência e do Conselho de Administração, principalmente em matérias 

de caráter pessoal (vantagens) e dP obrigatoriedade do cumprimento da 

decisão do Conselho de Administração, mesmo que a Superintendência não 

concorde com a decisão. Em resposta ao questionamento, apresentou 

despacho assinado pelo Chefe de Gabinete com o seguinte teor: "À 

Superintendência da Maringá Previdência, Considerando o Parecer Jurídico n° 

170/2018 e a falta de decisão judicial referente aos casos expostos, o Prefeito 

fica impossibilitado de adotar qualquer medida que atenda aos pedidos dos 

recorrentes antes do trânsito em julgado das ações em curso. Dirimidas as 

dúvidas jurídicas, o Prefeito imediatamente autorizará a incorporação pelos 

inativos da verba de responsabilidade técnica no cálculo do valor dos seus 

proventos. Maringá, 07 de novembro de 2018. Domingos Trevizan Filho, Chefe 

de Gabinete". 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.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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