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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-

se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, extraordinariamente, na sede da 

mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris Gonçalves 

Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Gaivão Vilardo, Edson Pallari, 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 Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves. Iniciando os 

trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 1 — 

Informações a respeito da incorporação da verba referente à gratificação por responsabilidade 

técnica dos ocupantes dos cargos de engenheiro e arquiteto. O Presidente, diante de 

preocupação unânime desse conselho, pediu para a Diretora Superintendente esclarecimentos 

sobre o assunto. A Diretora Superintendente esclareceu que a gratificação já estava incluída na 

folha de pagamentos do mês de outubro, porém por ordem do Prefeito Municipal, comunicada 

verbalmente pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, foi retirada da folha. O conselheiro 

Edson Paliari disse que a maior preocupação é que a decisão foi acatada sem nenhum 

documento por escrito, visto que estava se cumprindo uma decisão do Conselho de 

Administração. A Diretora Superintendente disse que, devido à decisão de segunda instância, a 

gratificação será incorporada no mês de novembro, pagando-se a diferença do mês de 

outubro, porém sem incidência no ATS. Os Conselheiros Miguel e Edson, no que foram 

acompanhados por todos os conselheiros, solicitaram que ficasse registrado em ata que esse 

Conselho respeita as decisões superiores, porém solicita que todas essas decisões, em 

especial, aquelas que contrariarem deliberações próprias do conselho, sejam formalizadas por 

escrito 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 
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