
ATA DA ela REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro 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, Edson Paliari e Roderlei Mazureck. Esteve 

presente também o Superintendente Dorival Dias. O Conselheiro 

Douglas Vilardo Gaivão esteve ausente com justificativa, por motivo de 

luto na família. A Presidente fez a leitura da ata do dia onze de 

dezembro de dois mil e quinze, sendo aprovada por unanimidade. Item I 

— Relatórios de Receitas e Despesas: foram analisados os dados dos 

investimentos; a Sra. Cristina fez uma consideração sobre a BR Hotéis, 

onde foi feito uma projeção sobre o valor de rendimento, mas pode ser 

modificado, pois ainda não foi recebido informações concretas do 

investidor; disse ainda, que a meta para o ano de 2015 não foi atingida, 

ficando cinco por cento a menos da meta, conforme relatório em anexo. 

Item II — Alterações do Decreto n° 857/2009, que dispõe sobre o 

Regulamento de Benefícios do Regime Próprio de Previdência, gerido 

pela Maringá Previdência: ficam aprovadas as alterações com a inclusão 

da contribuição facultativa podendo ser a contribuição mensal. Item III — 

Alteração do Decreto n° 1056/2009, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Maringá Previdência: aprovado por unanimidade. Item IV — 

Contratação de advogado para cuidar de processos que sejam 

conflitantes com o exercício da função de Procuradores do Município: o 

Conselheiro Roderley consultará o Tribunal de Contas sobre a 

possibilidade e trará ao Conselho. Item V — Relatório do Diretor 

Superintendente sobre as questões abaixo, as quais foram solicitadas 

em reuniões anteriores: a) folga para servidores que trabalharam na 

eleição passada dos Conselhos; b) convênios com farmácias: aumento 

do percentual de descont melhor atendimento e concessão de outros 

intend 	disse 	consultou o RH e foi informado 

o; a Presidente solicitou aoL 



Superintendente verificar uma forma para fazer pagamento em diária 

para os servidores que trabalharem na próxima eleição. O Conselheiro 

Edson disse que precisa alterar o Decreto. A Presidente irá solicitar a 

mudança do decreto para que a Maringá Previdência possa descontar 

em folha de pagamento os convênios em relação às farmácias, para 

melhor atender aos aposentados e pensionistas. 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 
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