
Nova gestora da Fundação Amazonprev 
tem 32 anos de experiência no serviço 

público do Amazonas
    Maria Neblina possui experiência em administração, finanças e orçamento e 
passagens por diversas secretarias estaduais

  No dia 1 de abril, a especialista em administração pública, finanças e orçamento, Maria 
Neblina Marães assumiu a presidência da Fundação Amazonprev. A nova gestora, substitui 
Andreza Souza que estava no cargo interinamente. 

   “Assumo essa gestão a convite do governador Wilson Lima e sei que estou à frente de uma 
instituição altamente premiada, como a melhor do país. Também sei que, no exercício da 
presidência, nada se faz sozinho, mas vou contar com um corpo de servidores tecnicamente 
qualificados. Gosto do trabalho em equipe, de ensinar e aprender”, discursou a presidente.

  PERFIL - Maria Neblina Marães é 
graduada em Ciências Contábeis e 
Pedagogia; especialista em Administração 
Pública e Educação Ambiental, com 
ênfase em Espaços Educacionais 
Sustentáveis. Entre 2005 e 2017 foi 
Diretora de Departamento de 
PlanejamentoPlanejamento e Gestão Financeira da 
Secretaria de Educação (Seduc); 
Assessora Financeira da 
UG-PADEAM/SERINS, em Brasília-DF 
(2018) e Chefe do Departamento de 
Administração e Finanças da Secretaria de 
Estado de Assistência Social (SEAS), de 
2019 a 2021.2019 a 2021.

    CURSOS - Tem Cursos de 
Orientação da Previdência de 
Assistência Social, Arrecadação e 
Fiscalização Urbana, Elaboração 
Orçamentária, Prestação de Contas de 
Encerramento de Exercício 
Orçamentário, Licitação, Fundos 
EspeciaisEspeciais na Administração Pública, 
Nova Contabilidade para o Setor Público 
e Orçamento Aplicado ao Setor Público.

Maria Neblina com os Diretores de Previdência e de Finanças, Cláudio 
Marins (à direita) e Miltonir Corrêa (à esquerda)

Gestora tem 32 anos de experiência no serviço público

  Ainda em sua fala, Maria Neblina se comprometeu em dar continuidade a performance 
conquistada pela Amazonprev ao longo de mais de duas décadas de excelentes resultados. 
“Vamos avançar por meio de uma gestão ágil, dinâmica e moderna mantendo os princípios de 
uma administração pública gerencial, amplamente enraizada no corpo técnico da instituição, 
a qualidade dos serviços prestados aos aposentados e pensionistas do Estado e a valorização 
dos servidores”, detalhou.
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