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ATA DA 4REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 

reuniu-se o Conselho Administrativo da Maringá Previdência, 

ordinariamente, com presença dos membros: Damaris Josepetti 

(Presidente), Hermes Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco 

da Silva, Amilton Dantas, Douglas Vilardo Gaivão, Edson Paliari e 

Roderlei Mazureck. Esteve presente também o Superintendente da 

Maringá Previdência, Sr. Dorival Dias. A Presidente abriu a reunião 

fazendo a leitura das atas dos dias quinze de fevereiro e onze de março 

do ano de dois mil e dezesseis, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Item I — Relatórios de Receitas e Despesas: os referidos 

relatórios foram analisados pelos conselheiros, com os devidos 

esclarecimentos da Sra. Maria Cristina Rodrigues Lopes, Diretora 

Financeira e de Gestão Previdenciária da Maringá Previdência. A pedido 

da Presidente, o Conselheiro Hermes explanou sobre a viagem à cidade 

de São Paulo, onde acompanhou o Superintendente da Maringá 

Previdência em assembleia de fundo de investimentos. Falou sobre a 

destituição da empresa Leme como gestora do fundo. Destacou a 

importância dos conselheiros participarem das assembléias dos fundos, 

a exemplo de membros de vários RPPS que estão acompanhando as 

reuniões, a fim de comprovar a responsabilidade de cada um e 

acompanhar as decisões. Item II — Proposta de Alocação de 

Investimentos. A Presidente fez a leitura da ata da reunião do Comitê de 

Investimento da Maringá Previdência. Após a leitura, colocou em 

votação a alocação dos investimentos conforme a ata em anexo, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Ficou aprovado por unanimidade, 

também, que, para a referida alocação serão utilizados (retirados) o total 

aplicado no BB Previd RF IRF-M1 e o restante da CAIXA Fl BRASI 

IRFM-1, totalizando os R$ 20.000.000,00 (vinte milhões). at:,  

Assuntos Gerais. A Presidente questionou o Superintendente soe e a 

não comunicação ao conselho das datas das assembleias dos fundos, 
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2014, que em toda assembleia de fundo de investimento pelo menos um 

conselheiro estaria o acompanhando. O Superintendente disse que o 

ano passado não havia dotação orçamentária para as viagens. 

Argumentou, também, que ele era avisado sobre as viagens com pouca 

antecedência. Disse que a partir de agora informará sobre as reuniões, 

via e-mail, à Presidente do Conselho, para que seja indicado um 

conselheiro para acompanhar as assembleias dos fundos. O 

Conselheiro Douglas não aceitou a justificativa do Superintendente, 

alegando que o conselho não foi informado sobre a falta de dotação. 

Salientou que, caso seja verdade o fato do Superintendente estar sendo 

avisado com pouca antecedência das datas das assembléias, está 

havendo falha de comunicação na Maringá Previdência. Questionou o 

Superintendente sobre a assembleia realizada no dia vinte e quatro de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, destacando que o Superintendente 

participou da reunião ordinária deste conselho realizada no dia quinze de 

fevereiro de dois mil e dezesseis e não informou sobre a referida 

assembleia, cuja convocação foi feita por e-mail recebido no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, portanto antes da reunião ordinária do 

conselho. Completou que além do Superintendente não informar da 

viagem, também não prestou relatório da mesma ao conselho. O 

Conselheiro Edson questionou o Superintendente sobre sua assiduidade 

na Maringá Previdência, pois existiam comentários de que ele não 

estava comparecendo diariamente, o que estaria causando transtornos 

ao normal andamento das questões administrativas, que necessitam de 

decisão superior. Destacou que os servidores estão cobrando o 

Conselho sobre o que está sendo feito para evitar esta situação. O 

Superintendente rebateu essa informação, mas se comprometeu a 

mudar as atitudes que poderiam estar causando transtornos em sua 

gestão. O Conselheiro Roderlei solicitou que fosse recomendado para a 

Sra. Maria Cristina, que informasse sempre que ocorresse falta de 

dotações orçamentárias no orçamento da Maringá Previdência, para que 

o conselho pudesse gestionar junto ao Executivo a solução cabiv 

responsável, a partir dessa data, pelo encaminhamento dos e-mails 

Conselho definiu que a servidora Maria Silvana Barbosa eideri  na 



sobre as assembléias para a Presidente do Conselho. No 

prosseguimento dos Assuntos Gerais, o Conselheiro Douglas questionou 

sobre a contratação de advogado para o caso dos Procuradores. O 

Superintendente disse que iria mesmo comunicar sobre o caso. Informou 

que o posicionamento de alguns advogados é que o pagamento poderia 

ser suspenso administrativamente. O Conselheiro Douglas, 

acompanhado dos outros conselheiros, disse que isso não é viável. 

Afirmou que o conselho já havia aprovado a contratação de advogado e 

que isso deveria ser feito imediatamente, pois a suspensão ou o 

cancelamento do pagamento somente poderia ser feito com ordem 

judicial. O Superintendente disse que iria providenciar a referida 

contratação. Esgotada a Pauta e nada mais havendo a tratar, 	 oi -% 

encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata ue, depois de lida 

aprovada, segue devidam 	ssinada. x.x.x., .x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., 
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