
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 

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 Gaivão, 

Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Esteve presente 

também o Diretor de Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva. Iniciando 

os trabalhos, o Presidente colocou em discussão o Item I — Relatórios de Receitas, 

Despesas e Investimentos, oportunidade em que os conselheiros analisaram os 

relatórios apresentados. O Conselheiro Edson Paliari explanou sobre a situação atual 

das aplicações, destacando que, apesar do nosso Instituto de Previdência ter sido 

eleito o melhor dentre os mais de 400 assessorados pela empresa Plena 

Investimentos, não conseguimos atingir a meta anual, devido à situação financeira do 

nosso pais. Porém, ficamos muito próximo. Os conselheiros Edson Paliari e Hermes 

Salgueiro da Silva reiteraram a exigência de que toda e qualquer aplicação ser 

previamente aprovada pelo Conselho de Administração. No relatório apresentado, 

constatou-se que, de janeiro a abril do corrente ano, as nossas aplicações renderam 

3,75%, com superávit de 0,85%, referente à meta (IPC FIPE + 6%) que foi de 2,90%. 

Item II — Alteração do Decreto n° 1621/2013, em especial no seu artigo 4°, visando a 

possibilidade de convênios diretos entre a Maringá Previdência e empresas 

(farmácias, óticas, academias,etc.). Foi aprovada por unanimidade o envio de oficio ao 

Prefeito Municipal com a referida solicitação. Item III — Comitê de Investimentos. O 

conselheiro Edson Paliari destacou a importância do Comitê de Investimentos, pois é 

responsável pela análise dos fundos de investimentos e emissão de ata sobre as 

aplicações, a qual é submetida ao conselheiro para aprovação ou não. Completou 

enfatizando que os membros do comitê têm grande responsabilidade e precisam ser 

remunerados por tal função, que é alheia às funções dos cargos efetivos dos 

servidores. Outra questão destacada pelo Conselheiro Edson Paliari, apoiado pelos 

conselheiros Hermes Salgueiro da Silva e Damaris Gonçalves Josepetd, foi com 

relação à quantidade de membros do comitê, que hoje conta com 3 servidores, mas 

legalmente deveria ser composto por 5 membros. Colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade, que seja recomendado à Superintendência uma nova composição 

do Comitê de Investimentos com 5 membros e que sejam remunerados por tal função. 

Item IV — Certificação CPA 10 do Diretor Superintendente. Os conselheiros 

destacaram a importância da nomeação do Diretor Superintendente, ficando o 

Presidente responsável em dialogar com o Prefeito sobre essa questão. Item V — 

Assuntos Gerais. O conselheiro Douglas Vilardo Gaivão discorreu sobre a assembleia 
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dos Fundos de Investimentos Incentivo I e II realizada no dia 06 de fevereiro do 

corrente ano. Apresentou um CD com toda a documentação da referida reunião, 

sugerindo que fosse encaminhada a Procuradora da Maringá Previdência para 

análise. O Conselheiro Edson Paliari sugeriu que fosse encaminhado primeiro para o 

Comitê de Investimentos para análise e emissão de parecer. Foi aprovado por 

unanimidade o envio da documentação para a Procuradora, para análise em conjunto 

com o Comitê de Investimentos, e emissão de parecer sobre a documentação, com 

sugestão de encaminhamentos a serem dados pela Maringá Previdência. O parecer 

devera ser apresentado na próxima reunião deste Conselho. O conselheiro Hermes 

Salgueiro da Silva solicitou que fosse apresentado ao Conselho relatório das ações 

judiciais em andamento em face da Maringá Previdência, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Solicitou, também, que fosse apresentada ao Conselho a resposta do 

Prefeito Municipal ao oficio sobre a questão do recolhimento das contribuições 

previdenciárias sobre a gratificação de responsabilidade técnica concedida aos 

servidores ocupantes dos cargos de Técnico em Geomensura, Arquitetos e 

Engenheiros. Solicitou, ainda, que fosse feito estudo e apresentado parecer pela 

Procuradora da Maringá Previdência sobre a alteração da lei previdenciária própria, 

para atender a reivindicação dos servidores quanto ao recebimento dos proventos 

desde o dia da solicitação, mesmo que continue na ativa. Esgotada a pauta e nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois 

de lida e aprovad segue devidamente assinada. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

.r uel Ca panha Juni r 

Membro 


	00000001
	00000002

