
ATA DA 2a REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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), Douglas Galvão, Edson Paliari, Jacira Martins,

Marcos Carmona Rodrigues e Wilson Braz. Estiveram presentes, também, o

Superintendente da Maringá Previdência Dorival Dias, a Contadora Maria

Cristina Rodrigues Lopes e a Diretora Administrativa e de Patrimônio Raquel

Gonçalves Josepetti. A Presidente solicitou a leitura da ata do dia trinta e um de

janeiro de dois mil e treze, a qual foi aprovada por unanimidade. A Presidente

solicitou a inversão de pauta, passando para o Item II - Demonstrativo de

Receitas e Despesas de janeiro de dois e mil e treze: sendo analisadas as

planilhas referentes ao mês de janeiro de dois mil e treze, pelos Conselheiros, a

Sra. Maria Cristina disse que no primeiro mês o rendimento das aplicações foi

negativo, onde a Presidente solicitou um relatório final para apresentar na

última reunião dos atuais Conselheiros, juntamente com a empresa Plena

Assessoria. Passando para o Item III - Apresentação do Relatório dos

Convênios firmados pela Maringá Previdência: o Sr. Edinho pediu para que

qualquer alteração nos convênios seja primeiramente submetida aos

Conselheiros. A Presidente disse que vai oficiar o Superintendente a respeito

dessa deliberação e também solicitará a alteração da Lei para que seja

adequada a Secretaria na qual a Maringá Previdência está subordinada, pois

hoje está vinculada a Secretaria de Administração, que foi extinta. Passando

para o Item IV - Ciência a respeito do desenvolvimento da eleição para os

Conselhos Fiscal e Administrativo: a Presidente solicitará mudança na Lei sobre

o quesito curso superior para participar das eleições e regulamentação das

eleições. Passando para o Item I - Análise dos recursos dos candidatos aos

Conselhos Fiscal e Administrativo: o Sr. Ismael solicitou a disponibilização de

urnas nas Secretarias de Esportes e Lazer, Assistência Social e Cidadania e

outras, sendo indeferido. Recurso da Sra. Léia, por não ter curso específico

como a lei exige, sendo indeferido. Recurso do Sr. Henrique, indeferido por não (\

o necessár" Rara ser candidato, de no mínimo de dez anos. l'
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Recurso do Sr. Vilmo, indeferido, sendo mantido o parecer da decisão da

Procuradoria da Maringá Previdência, que teria indeferido o pedido. Foram

excluídos das votações os conselheiros candidatos às eleições, votaram Jacira

Martins, Wilson Braz, Damaris Josepetti e Douglas Galvão. Assuntos Gerais -

O Superintendente apresentou ao Conselho a criação de cargos efetivos na

Maringá Previdência. A Presidente disse que não concorda com alteração da

estrutura no momento, pois o Conselho está no término de mandato, deixando

a decisão para o próximo Conselho. O Superintendente esclareceu que as

salas do Edifício Atalaia estão sendo alugadas para o Município de Maringá.

Quanto ao terreno da Av. Néo Alves Martins, esta verificando o projeto de

construção para apreciação do Conselho. Esgotada a Pauta e nada mais

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

depois de lid~provada, segue devidamente assinada ..x.x.x.x.x.x.x.x.x ..x.x.x.
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