
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos oito dias do mês de novembro 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 (Secretaria), Amilton Dantas, Douglas 

Vilardo Gaivão, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. 

Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, o 

Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves, e o contador Edimar de 

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

todos, passando ao Item I — Apresentação da nova Diretora Superintendente, Sra. 

Cinthia Soares Amboni. O Presidente deu as boas-vindas à Diretora Superintendente, 

desejando sucesso no novo cargo. Com  a palavra a Sra. Cinthia se comprometeu a 

fazer uma gestão justa, coerente e eficiente. Todos os conselheiros se manifestaram 

satisfeitos com a escolha do Prefeito. O Conselho solicitou que a Diretora 

Superintendente se empenhe na questão de se ter efetivamente um cargo de 

procurador próprio da Maringá Previdência, verificando a possibilidade legal de se 

fazer concurso público próprio para ocupação do referido cargo e de outros que se 

fizerem necessários. Item II — Resposta do oficio 161/2017, encaminhado ao Prefeito 

referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre gratificações 

concedidas aos servidores ocupantes dos cargos de Arquitetos, Engenheiros e 

Técnico em Geomensura. O Conselheiro Douglas fez a leitura do parecer da 

Procuradoria Geral do Município, que sugere o indeferimento da sugestão deste 

conselho. Atendendo pedido do conselheiro Edinho, o processo deverá ser escaneado 

e enviado por e-mail aos conselheiros tão logo se encerre a reunião. O conselho 

recomendou que o processo seja devolvido, para ciência do Prefeito Municipal, a 

quem foi dirigido a ofício. Item III — Apresentação de um novo sistema de gestão dos 

investimentos (substituição do Sistema Plena). O contador Edimar apresentou o 

sistema Onfinance, destacando que consultou servidores de quatro institutos de 

previdência que utilizam o referido sistema, os quais o indicaram. O conselheiro 

Douglas destacou que antes de decidir pela contratação de um sistema, precisa ser 

definido se será feita nova contratação de consultoria ou não, tendo em vista o 

encerramento do contrato da Plena no próximo mês, pois caso a decisão seja para a 

contratação de consultoria, a empresa contratada já teria um sistema próprio. Por 

sugestão do conselheiro Edinho, ficou definido que a Diretora Superintendente iria 

analisar a questão, juntamente com o corpo técnico da Maringá Previdência, e 

apresentará na próxima reunião do conselho um planejamento, para análise e 

definição. Item IV — Proposta de reestruturação da parte física da rede de informática 
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da autarquia, com o propósito de aumentar a segurança. Aceitando o convite da 

Diretora Superintendente, participaram da reunião os servidores Valdir Ramari e José 

Thadeu Siqueira da Silva, técnicos de TI da Prefeitura Municipal. O Sr. Valdir destacou 

que, além de equipamentos e sistema utilizados, a política a ser utilizada na utilização 

das ferramentas de informática é de suma importância para a segurança dos dados. O 

Sr. Tadeu explicou que o edital está com o descritivo inadequado para a necessidade 

da Maringá Previdência. Ele destacou que o sistema deve ser no modelo corporativo, 

sugerindo duas opções: contratação da prestação de serviços de infraestrutura de 

rede, com o fornecimento de equipamentos, ou a contratação da prestação de 

serviços de infraestrutura de rede, sem o fornecimento de equipamentos, com 

hospedagem em datacenter, onde os dados são armazenados nas nuvens. Após a 

apresentação técnica dos referidos servidores, ficou definido que será levantado os 

custos e demais informações para decisão de qual opção será efetivada, cuja decisão 

será de responsabilidade da Diretora Superintendente. Nada mais havendo a tratar, foi 

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

devidamente assinada.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.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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