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ATA DA 5" REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 Pabari e Roderlei Mazureck. Esteve presente também 

o Superintendente interino Laércio Fondazzi. A Presidente abriu a reunião 

com a leitura da ata do dia vinte de março de dois mil e dezessete, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Passando para o Item I - Relatórios de 

Receitas, Despesas e Investimentos: foram analisados os relatórios de 

despesas, receitas e de investimentos pelos Conselheiros. Item II — 

Relatório do Conselheiro Douglas sobre a reunião do Fundo Leme 

Multisetorial IPCA — FIDC, realizada no dia 12/04/2017: o Conselheiro 

Douglas explanou sobre o Fundo Leme. Item III - Alterações administrativas 

nos procedimentos de solicitações de aposentadoria: solicitação do 

Conselheiro Edson Paliari: o mesmo questionou a mudança onde o servidor 

deverá solicitar a aposentadoria no dia em que os requisitos estejam 

preenchidos e aguardar sessenta dias. A Procuradora da Maringá 

Previdência explicou que a Lei Orgânica dispõe que o servidor tem o direito 

em solicitar a aposentadoria somente no dia em que tem os requisitos 

completos, e que até sair a mesma poderá demorar até sessenta dias. O 

Superintendente disse que vai solicitar um estudo sobre o tema. Item IV - 

Relatório do Conselho Fiscal, referente ao balanço do exercício 2016: foi 

aprovado por unanimidade. Item V - Relatório do Presidente da Comissão 

Eleitoral sobre o processo das eleições dos Conselhos de Administração e 

Fiscal: o Presidente disse que a organização das eleições está dentro da 

normalidade. 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 
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