
ATA DA 12a  REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 outubro, sendo aprovada por unanimidade. Passando 

para o Item I — Relatório de receitas e despesas: foram analisados pelos 

Conselheiros os relatórios de investimentos da Maringá Previdência. 

Item II — Redação final das propostas de alterações da Lei 

Complementar n. 749/2008: a Presidente marcou reunião extraordinária 

para o dia vinte de novembro para discutir as alterações da Lei. Item III - 

Sugestões de pauta para o novo informativo: o Conselho decidiu que a 

administração da Maringá Previdência fique encarregada pelo 

informativo, trazendo o modelo para aprovação. Item IV - Informação 

sobre o processo licitatório para contratação de empresa de consultoria 

de investimento: a Presidente informou que haverá pregão dia vinte e 

seis de novembro de dois mil e quinze, para contratação da empresa. 

Item V - Informação sobre registro de ponto dos funcionários da Maringá 

Previdência: o Superintendente comunicou que já está providenciando a 

compra de equipamento para o registro ponto dos servidores. Item VI — 

Convênios: a Presidente questionou sobre os convênios, onde o 

Superintendente disse que os servidores ficam ocupados com os 

convênios e não focam na previdência; a Presidente solicitou um estudo 

questionando se o desconto dos convênios seria maior, se forem direto 

com a Maringá Previdência; o Conselheiro Edson disse que se os 

convênios atenderem melhor os aposentados, então que se mude a lei 

para desconto em folha. Item VII - Assuntos Gerais: a Presidente marcou 

as próximas reuniões para o dia onze de dezembro 1e dois mil e quinze ( 

e para o dia vinte e nove de janeiro de dois i e dezesseis. O 



devidamente assinada. x.x.x.x. X. X. X. X . X . X. X. X . X. 	X. X. X. X. X. X . X . X. 

Conselheiro Edson elogiou a equipe do Censo Previdenciário pela 

organização. A Presidente pediu ao Superintendente que solicite ao 

Executivo que aos servidores que trabalharam na eleição passada da 

Maringá Previdência, tenham direito a um dia de descanso pelo trabalho. 

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

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