
ATA DA 6a  REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniu-se 

o Conselho Administrativo da Maringá Previdência, ordinariamente, com 

presença dos membros: Douglas Vilardo Gaivão (Presidente), Hermes 

Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco da Silva, Amilton 

Dantas, Edson Paliari, Luis Ricieri Longhini Fernandes e Roderley 

Mazureck. Esteve presente também, o Superintendente da Maringá 

Previdência, Sr. Dorival Dias. O Presidente abriu a reunião fazendo a 

leitura da ata do dia quinze de junho de dois mil e quinze, a qual foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente comunicou que as alterações 

da Lei da Maringá Previdência estão sendo finalizadas e, que, na 

próxima reunião deve estar pronta. O Presidente solicitou que conste em 

ata que a questão de convênio com as farmácias que a Sra. Raquel 

ficou de apresentar ao Conselho, a mesma não apresentou, ficando para 

a próxima reunião. Ato continuo, o Presidente passou para o Item I - 

Relatórios de receitas e despesas: foram distribuídos os relatórios das 

receitas e despesas e analisados pelos Conselheiros; a Sra. Cristina 

indicou algumas sugestões de investimentos da Plena Assessoria, onde 

os Conselheiros solicitaram analisar em reunião extraordinária visando 

decidir. Item II — Aprovação do jornal impresso: foi apresentado o esboço 

do jornal e foi aprovado sua confecção. Passando para o Item III - 

Contrato Plena Investimento: o Superintendente disse que está 

aguardando o prazo para abrir a cada convite ou a dispensa de licitação. 

O Conselheiro Roderley sugeriu que fosse feita licitação, o que foi aceito 

pelos Conselheiros, ficando para o Superintendente aceitar. O 

Presidente fez a leitura da resposta da empresa Drachma Investimento 

sobre o Hotel em Belo Horizonte, a qual não foi satisfatória para o 

Conselho e o Presidente pediu para que a Sra. Cristina envie à empresa 

Plena Assessoria orientação sobre o caso. Item IV - Recurso do 

Processo n°. 513/2014, aposentadoria especial Ismael Roberto Batista 

Melo: o Presidente passou para o Conselheiro Amilton relatar o caso. 

Esgotada a Pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 



evidamente 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. 

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