
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 

reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na 
sede da mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), 

Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Vilardo Gaivão, 

Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Estiveram 

presentes também o Diretor Superintendente, Ricardo Mello David, o Diretor de 

Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva, e a Diretora Financeira e 
Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciando os trabalhos, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e apresentou o novo calendário das reuniões 

ordinárias do Conselho para o ano de 2017, conforme solicitado pelos conselheiros, 

ficando da seguinte forma: agosto, dias 04 e 16; setembro, dias 02 e 16; outubro, 02 e 

17; novembro, dias 02 e 17; e dezembro, 02 e 16. Na continuidade, passou-se ao Item 
I — Pagamento de Jeton. O Presidente apresentou o parecer da Procuradora Jurídica, 

no sentido de que os membros dos conselhos anteriores receberiam 50% do Jeton e o 

novo conselho 50%, levando em consideração a necessidade de não ter vacância 

entre os mandatos. Sendo assim, o mandato deste Conselho será de 30/05/2017 a 
30/05/2021. Passo seguinte, o Presidente colocou em discussão o Item II — Alteração 

da Lei n. 749/2008, com a inclusão das competências do Comitê de Investimentos. Por 

sugestão da conselheira Damaris, aprovada por unanimidade, a discussão e a votação 

deste item ficou para a próxima reunião, a fim de que a proposta fosse melhor 

analisada pelos conselheiros. Item III — Assuntos Gerais. O Diretor Superintendente 
relatou o seu planejamento para melhoras efetivas na Maringá Previdência, que 

incluem melhoras tanto na infraestrutura predial, como na administrativa da autarquia, 

visando, em especial, humanizar o atendimento tanto para os servidores, como para 
os aposentados e pensionistas, que são os clientes da Maringá Previdência, dentro do 

que já teve condições de observar mesmo estando no cargo ha apenas cinco dias, 

cuja postura foi elogiada e apoiada integralmente pelos conselheiros. O conselheiro 
Edinho solicitou ao Diretor Superintendente que dê condições para que o Diretor 

Administrativo e de Patrimônio exerça de fato suas funções. A conselheira Damaris 

sugeriu que o Diretor Superintendente verificasse a possibilidade de oferecer curso de 

educação financeira para os aposentados e pensionistas, destacando que o Sicredi 

ofereceu gratuitamente esse curso para os servidores ativos do Município e está 

disposto a fazer para os aposentados e pensionistas. O Conselheiro Edinho sugeriu 

que sejam planejadas palestras aos servidores municipais ativos sobre questões 

providenciarias, a fim de informar e esclarecer as regras legais. O Diretor 

intendente afirmou que as sugestões serão consideradas Esgota9f a a pauta e 
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nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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