
ATA DA 3a REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniu-se o

Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, com a

presença dos membros: Damaris Gonçalves Josepetti (Presidente), Hermes

Salgueiro da Silva (Secretário), Edson Paliari, Jacira Martins, Marcos Carmona

Rodrigues e Wilson Braz. Esteve ausente com justificativa Douglas Galvão.

Estiveram presentes, também, o Superintendente da Maringá Previdência

Dorival Dias, a Diretoria Financeira Maria Cristina Rodrigues Lopes e a Diretora

Administrativa e de Patrimônio Raquel Gonçalves Josepetti. A Presidente

solicitou a leitura da ata do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e treze, a

qual foi aprovada por unanimidade. A Presidente fez a leitura do ofício referente

aos convênios da Maringá Previdência. Passando para o Item I - Demonstrativo

de despesas e receitas referente ao mês de fevereiro de dois mil e treze: a Sra.

Cristina explanou sobre os relatórios e disse que as aplicações ainda não

renderam ao esperado. Passando para o Item II - Relatório aprovado pelo

Conselho Fiscal: a Presidente fez a leitura do Relatório do Conselho Fiscal do

exercício do ano de dois mil e doze, referente aos quarto, quinto e sexto

bimestres, sendo aprovados pelo Conselho de Administração. Passando para o

Item 111- Relatório de Convênios: a Presidente disse que não houve alterações.

Passando para o Item IV - Relatório das Eleições: a Presidente fez a leitura do

resultado das eleições para os Conselhos Fiscal e Administrativo, agradeceu a

todos pela participação e também fez referência a todos conselheiros, pois seria

a última reunião deste Conselho; agradecendo a todos, aproveitou para

questionar o Superintendente sobre as alterações da Lei atual referente as

eleições, onde o mesmo disse que está providenciando as alterações. O Sr.

Edinho agradeceu a todos pelo trabalho durante os quatro anos do atual

Conselho, sempre voltados em benefício do servidor. O conselheiro Marcos

Carmona agradeceu aos conselheiros pelo trabalho dos últimos anos.

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


