
ATA DA 10a REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 

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 fez a leitura da ata 

do dia quinze de agosto, sendo aprovada por unanimidade. A Presidente 

questionou porque não foi aplicado o que foi aprovado na ata da reunião 

anterior, sobre os investimentos do Banco do Brasil para a Caixa 

Econômica Federal; o Superintendente explicou que foi aprovado 

aplicação do fluxo mensal e não todo valor. A Presidente apresentou a 

planilha de doze milhões, que será retirado da BB Previd. RF IRF-M1 do 

Banco do Brasil e aplicar na Caixa Econômica Federal; a Presidente pôs 

em votação e foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente 

fez a leitura da ata extraordinária do dia oito de setembro de dois mil e 

quinze, aprovada por unanimidade. Passando para o Item I — Orçamento 

para o ano 2016: a Sra. Cristina explanou sobre o orçamento para o ano 

de dois mil e dezesseis; a Presidente pôs em votação e foi aprovado por 

unanimidade. A Sra. Cristina comunicou que a CRP e as compensações 

foram liberadas. Item II — Recurso Administrativo referente à suspensão 

de processos de aposentadoria da Sra. Maria Lucia Ferreira e pensão da 

Sra. Cleide Martins de Carvalho: a Procuradora da Maringá Previdência 

explicou sobre o recurso da primeira em questão; a Presidente pôs em 

votação, aprovado por unanimidade de acordo com o parecer jurídico. 

Sobre o recurso da segunda em questão, também foi aprovado por 

unanimidade, conforme o parecer jurídico da Maringá Previdência. Item 

III e IV — Alteração na Lei Complementar n. 749/2008, com o parecer da 

Procuradora Luciana Sgarbi e Comissão para revisão geral da Lei 

Complementar n° 749/2008: a Presidente sugeriu nomear/uma comissão 

a refer a L 	ficando aprovada a corífissão com rifo 
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membros Douglas Vilardo Gaivão, Edson Paliari e Amilton Dantas, 

juntamente com a Procuradora da Maringá Previdência. 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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