
ATA DA 2a  REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 fez a leitura da ata 

do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, sendo aprovada 

por unanimidade. Item I — Relatórios de Receitas e Despesas: foram 

analisados os dados dos investimentos da Maringá Previdência. Item II — 

Alterações do Decreto n. 1056/2009, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Maringá Previdência: o item não foi analisado, pois já foram 

deliberadas as alterações em reuniões anteriores. Ato contínuo, a 

Presidente passou aos Assuntos Gerais: o Conselheiro Roderley 

comunicou que consultou o Tribunal de Contas e que no caso específico 

da ação dos Procuradores, a Maringá Previdência pode contratar 

defesa; a Presidente pôs em votação a contratação de advogado para 

defesa do interesse da Maringá Previdência em relação à verba de 

representação recebida sem a devida contribuição, aprovada por 

unanimidade. O Conselheiro Douglas questionou sobre a empresa Plena 

Assessoria, pois unificaram com outras empresas; disse que poderia 

fazer uma visita na mesma, para verificar como está funcionando. A 

Presidente pôs em votação a ida do Conselheiro Edson para 

acompanhar o Superintendente na empresa Plena para saber como está 

a obra do BR Hotéis em Belo Horizonte. O Conselho solicitou da 

empresa Plena, via email, o parecer jurídico sobre o caso, que ficou de 

contratar uma empresa para fazer uma auditoria e que esta seria 

concluída no ano de dois mil e quinze. O Conselho solicitou da empresa 

Plena um estudo de viabilidade da reestruturação do Rio Guaiba, no Rio 

Grande do Sul. A Presidente solicitou que Absclos os fundos que 

procurarem a Maringá Previdência apresentem o estudo de viabilidade 



da Plena para o Conselho conhecer e encaminhar ao Comitê de 

Investimento 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 assinada. 
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