
ATA DA P REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, reuniu-se o 

Conselho Administrativo da Maringá Previdência, ordinariamente, com 

presença dos membros: Douglas Vilardo Gaivão (Presidente), Hermes 

Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco da Silva, Amilton 

Dantas, Edson Paliari, Luis Ricieri Longhini Fernandes e Roderley 

Mazureck. Esteve presente também, o Superintendente da Maringá 

Previdência, Sr. Dorival Dias. O Presidente abriu a reunião fazendo a 

leitura da ata do dia quinze de julho de dois mil e quinze, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Item I — Relatório de receitas e despesas: foi 

analisado o relatório de despesas e receitas da Maringá Previdência; o 

Presidente questionou sobre a assessoria do Kugot que faz o cálculo 

atuarial da Maringá Previdência, pois acabou o contrato e que não 

podemos ficar sem essa assessoria; o Superintendente disse que vai 

realizar a licitação no segundo semestre. Item II — Recurso referente ao 

Processo 206/2015 — Laércio Fondazzi — a respeito da incorporação da 

verba de representação: o Presidente fez a leitura do Acórdão do 

Tribunal de Contas, em que deu favorável aos procuradores; foi feita as 

discussões; o Conselheiro Hermes sugeriu em pagar os valores devidos 

e não entrar mais com ação contrária perante o Tribunal de Contas do 

Estado, decisão acatada pelo Conselho. Item III — Resposta ao recurso 

referente ao Processo 513/2014, de aposentadoria especial, requerido 

por Ismael Roberto Batista Melo: foi apresentado o parecer do 

Conselheiro Amilton que acatou o parecer Jurídico da Maringá 

Previdência; recurso improvido pelo Conselho da Maringá Previdência. 

Assuntos Gerais: a Sra. Raquel levantou a questão das farmácias, onde 

a Maringá Previdência tinha descontos de quinze por cento a vinte e 

cinco por cento e que hoje não possui essa vantagem; o Presidente 

solicitou ao Superintendente oficializar o Município pedindo a alteração 

da normativa permitindo a Maringá Previdência realizar o desconto em 

folha dos Aposentados e Pensionistas; o Superintendente disse que tem 

desconto no balcão—r- vinte por cento para a Maringá Previdência; 
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Presidente solicitou ao mesmo trazer para o Conselho analisar. O 

Presidente fez a leitura da resposta da Plena Assessoria sobre o Hotel 

de Belo Horizonte, dizendo que a obra esta parada por motivo de 

condições comerciais e jurídicas. O Superintendente disse que vai 

conversar com outros fundos sobre o caso; o Conselho sugeriu 

comunicar a Plena em convocar todos os fundos assessorados pela 

mesma e que tenha aplicação neste investimento. O Presidente leu o 

requerimento do SISMMAR sobre a trimestralidade, na questão dos 

trinta e seis por cento e que nas ações os servidores estão pedindo 

quarenta e seis por cento, onde pode prejudicar a vida financeira da 

Maringá Previdência; o Presidente solicitou encaminhar ao Jurídico da 

Maringá Previdência para análise. Esgotada a Pauta e nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 

ue, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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