
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 
PREVIDÊNCIA. Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, extraordinariamente, 
na sede da mesma, com a presença dos membros: VVilson 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 — Definição referente ao 
pagamento do Jeton. O Conselheiro Edson Paliari disse entender que essa decisão é 
de responsabilidade da Administração Municipal. Ficou aprovado por unanimidade que 
a Administração Municipal deve definir qual o período do mandato, bem como a 
questão do recebimento do Jeton, visto que o conselho não se sente confortável em 
legislar em causa própria. Item II — Nomeação do Superintendente. O Presidente disse 
que a Administração Municipal esta tendo dificuldade na escolha do superintendente 
que atenda aos requisitos legais. Foi colocada em discussão alteração da lei para que 
a exigência para o cargo de Diretor Superintendente seja de nível superior, sem que 
haja restrição a cursos específicos como atualmente está, conforme sugestão da 
Administração Municipal. Ficou aprovado por unanimidade a alteração do artigo 17 da 
Lei Complementar 749/2008, para que no caso do cargo de Diretor Superintendente 
seja exigida formação em curso superior em qualquer área. Fica mantida a exigência 
contida no parágrafo 2.°, porém com alteração no parágrafo 3.° para que seja 
exonerado e substituído o membro da Diretoria Executiva que não apresente dentro do 
prazo legal quaisquer das certificações previstas no parágrafo 2.°. O Conselheiro 
Edson Paliari disse que futuramente o Conselho deverá rever as regras para 
composição dos conselhos também. Esgotada a pauta e 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 
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