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1 	ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA EM 2021, 

	

2 	nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

	

3 	vinte e um, reuniram-se às 14h02min na Sala de Reuniões da Maringá Previdência, contando com a 

	

4 	presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, 

	

5 	Marcos Donizete de Souza e Arthur Magalhães Campeio Junior, registramos também a presenças da 

	

6 	Superintendente Cinthia, do Contador Edimar, do Gerente de Benefícios José Neves e da Diretora 

	

7 	Previdenciária Silvana. Raul iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para a Pauta 

	

8 	em seu ITEM 1— Apresentação da Avaliação Atuarial Ano Base 2021 / Data Base 31/12/2020. Cinthia 

	

9 	iniciou videoconferência com o Atuário Luiz Claudio Kogut que procedeu a apresentação da referida 

	

10 	avaliação atuarial que expôs sobre a diminuição da taxa de juros e demonstrativos das estatísticas 

	

11 	dos fundos da Maringá Previdência e as previsões de despesas e os impactos futuros bem como a 

	

12 	evolução do patrimônio no fundo previdenciário. Comentou também sobre as despesas de folha com 

	

13 	o fundo financeiro e o aporte financeiro futuro, o relatório da avaliação encontra-se disponível no 

	

14 	site da Maringá Previdência, após as explicações necessárias e dúvidas dirimidas, o Conselho Fiscal 

	

15 	aprovou por unanimidade a presente Avaliação Atuarial, baixando parecer prévio para este fim que 

	

16 	será encaminhado ao Conselho Administrativo para continuidade dos trâmites. Após Cinthia 

	

17 	agradeceu a participação do Atuário Kogut. ITEM 2— Apresentação da Audiência Pública do exercício 

	

18 	de 2020 para aprovação. O Contador Edimar apresentou a referida Audiência por meio de slides 

	

19 	demonstrando os dados estatísticos de receitas, despesas, folha, saldos bancários, evolução da 

	

20 	carteira e outros referente ao ano de 2020 da Maringá Previdência. O relatório da Audiência 

	

21 	encontra-se disponível no site da Maringá Previdência. Após a apresentação, o Conselho Fiscal 

	

22 	aprovou por unanimidade as informações da presente Audiência Pública, baixando parecer prévio 

	

23 	para este fim que será encaminhado ao Conselho Administrativo para continuidade dos trâmites. 

	

24 	ITEM 3 — Análise do Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal. Cinthia procedeu a leitura do 

	

25 	referido plano e depois de dirimidas algumas dúvidas e efetivadas as devidas correções o Conselho 

	

26 	Fiscal aprovou por unanimidade o presente plano. ITEM 4 - Assuntos gerais. O Informativo do 2° 

	

27 	Semestre de 2020 estará disponível do site da Maringá Previdência a partir do dia 26 do corrente. 

	

28 	Não tendo mais nada a ser discutido o President 	ul agradeceu a presença de todos e às 

	

29 	16h09min, encerrou a reunião, e, eu, Arthur 	 Campeio Junior, Secretário do Conselho, 

	

30 	lavrei a presente ata que foi lida e considerad 	sendo aprovada e assinada na sequência. 
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Diretora Previdenciária 	 Co 	or 

a S20Neves 
G ente de Benefícios 



Raul 
Presidente o Fiscal 

MARINGÁ 
PREVIDENCIA 

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maringá 

 

PAARI N CÁ  

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°  1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 25/02/2021 

Inicio: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho Fiscal convoca todos os membros para reunião ordinária, a 

tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Apresentação da Avaliação Atuarial Ano Base 2021 / Data Base 31/12/2020; 

Apresentação da Audiência Pública do exercício de 2020 para aprovação; 

Análise do Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal; 

Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fopaamaringaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  contato@maringaprevidencia.com.br  
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 
REFERENTE A AVALIAÇÃO ATUARIAL 
- Ano-Base 2021 - Data-Base 31/12/2020 - 

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência do Município de Maringá, 

em Reunião Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Sede da 

Maringá Previdência, com a presença dos membros da Diretoria Executiva 

acompanhou via Google Meet a apresentação do Atuário Luiz Cláudio Kogut, da 

empresa ACTUARIAL — Assessoria e Consultoria Atuaria Ltda., referente ao 

Item 01 da Pauta, que demonstrou os dados referente ao Ano-Base 2021 — Data 

Base 2020, necessários para análise e parecer deste Conselho, conforme 

estabelece o art. 20, da Lei Municipal 749/2008, devidamente registrado em Ata 

circunstanciada nesta data. 

Constata-se que a avaliação atuarial dimensiona os custos e a situação financeira 

para a manutenção da Maringá Previdência, contemplando a legislação atual e 

sua elaboração foi realizada em consonância com o plano de beneficios definido 

pela Constituição Federal para entes da administração pública, bem como de 

acordo com as normas e procedimentos atuariais, em especial os previstos na 

Portaria n. 19.451/2020. 

O relatório atuarial demonstra as projeções, a metodologia, as hipóteses e as 

premissas de acordo com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas fornecidos pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e pela 

Administração Indireta, os quais contempla os aspectos gerais necessários com 

destaque para as tábuas biometricas utilizadas, os dados cadastrais, a estimativa 

de compensação financeira, o aporte municipal, o modelo de financiamento do 

Fundo Previdenciário e Financeiro, a rentabilidade anual e metas estabelecidas, 

o crescimento das remunerações de ativos e de proventos de inativos, custeio 

administrativo e o resultado da avaliação. 
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Desse modo, o Conselho Fiscal conclui que o Relatório e Parecer emitido pelo 

Atuário referente ao Ano-Base 2021 — Data Base 2020, dimensiona a situação 

financeira e atuarial da Maringá Previdência, estando de acordo com as normas 

legais vigente, sendo assim, este Conselho emite PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL para dar seguimento para análise e deliberação pelo Conselho de 

Administração da Maringá Previdência. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 
- AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL - 

Referente ao Exercício 2020 

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência do Município de Maringá, em Reunião 

Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Sede da Maringá Previdência, 

recebeu o relatório anual que foi projetado para análise e deliberação, referente ao Item 02 da 

Pauta, o qual contempla as informações referente ao ano base de 2020, que deverá ser 

apresentado em Audiência Pública, conforme estabelece o Artigo 86, Parágrafo 12, da Lei 

Complementar n° 749/2008. 

O relatório foi projetado e apresentado pela Diretora Superintendente Cinthia Amboni e pelo 

Contador Edimar de Oliveira Carvalho, responsável técnico da Maringá Previdência, o qual 

destacou os seguintes aspectos relacionados a seguir: 

Distribuição dos segurados por Fundos Previdenciário e Financeiro; 

Benefícios concedidos acumulado e por ano; 

A evolução e estratificação da Folha de Pagamento; 

Dados sobre a evolução do Aporte Financeiro; 

Receitas e Despesas Consolidadas; 

Resultado Financeiro do Período; 

Saldo Bancário em Conta Corrente; 

Projeção da Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2021; 

Dados da Compensação Previdenciária no período de 2014 a 2020; 

Investimentos: Retorno X Meta Atuarial Consolidado; 

Retorno X Meta Atuarial do Fundo Previdenciário; 

Evolução da Carteira de Investimentos; 

Investimentos por segmento e por Administradora; 

Relação de Bens imóveis do Fundo Financeiro; 

Resumo das ações implementadas no período; 

Certificado de Pró-Gestão; e 

Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP; 
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Avaliação Atuarial Ano-Base 2021. 

Conclusão e Parecer 

Constata-se que o documento contempla as principais informações necessárias que objetiva 

dar transparência e conhecimento aos segurados, beneficiários e demais órgãos de controle 

interno e externo, quanto as ações desenvolvidas, as diretrizes de gestão e investimento, bem 

como, os dados referentes a regularidade e ao equilíbrio financeiro da entidade. 

Desse modo, o Conselho Fiscal conclui que o Relatório de Audiência emitido pela Maringá 

Previdência, referente ao Ano-Base 2020, atende de forma geral as diretrizes e normas legais, 

bem como ao princípio da transparência pública, sendo assim, este Conselho emite PARECER 

PRÉVIO FAVORÁVEL para dar seguimento para análise e deliberação pelo Conselho de 

Administração da Maringá Previdência. 
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Ana a e na cif,. 

INTRODUÇÃO 

O Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da Maringá Previdência estabelece os procedimentos, 

apresenta o planejamento e cronograma das reuniões mensais e relaciona as principais 

atividades a serem desenvolvidas durante o exercício de 2021 pelo Conselho, com observância 

ao plano geral de gestão da entidade. 

DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é o órgão colegiado fiscalizador dos atos de gestão da Maringá Previdência e 

foi instituído pela Lei Complementar Municipal n° 749/2008, com a finalidade de garantir aos 

segurados e dependentes o atendimento aos objetivos definidos pela legislação dentro dos 

princípios da ética, equidade e transparência, bem como zelar pelo patrimônio e proporcionar 

maior credibilidade para as partes interessadas, em busca da sustentabilidade da Previdência 

Municipal. 

2.1. Membros do Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal são definidos por eleição e indicação pelo Poder Executivo e 

Legislativo, sendo composto por cinco membros para cumprir um mandato de quatro (4) anos, 

conforme determina o art. 16 da Lei Complementar Municipal n° 749/2008, a qual exige dos 

membros eleitos e indicados formação de nível superior, bem como, a Certificação Profissional 

Anbima - CPA-10 ou a Certificação dos Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social 

(CGRPPS), emitido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC/FGV). 

2.2. Membros titulares do Conselho Fiscal — quadriênio 2017-2021 

Conforme Decreto do Poder Executivo Municipal n° 703/2017, o mandato dos membros do 

Conselho Fiscal para o quadriênio 2017-2021, encerra-se em 31 de maio de 2021, e está 

composto pelos servidores relacionados em seguida. 

Membros eleitos, representantes dos servidores ativos e inativos do Executivo: 

Raul Pereira da Silva — Presidente - Certificação ANBIMA CPA-10; 
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Arthur Magalhães Campeio Junior - Certificação ANBIMA CPA-10; 

Wenderson Pino Peres —Suplente. 

Membros indicados: 

Edson Testi Barandas - Certificação ANBIMA CPA-10; 

Hirozi Masaki - Certificação CGRPPS; 

Kátia Cristina Ferreira Gaspar — Suplente. 

Membros indicados, representantes dos servidores ativos e inativos do Legislativo: 

Marcos Donizete de Souza - Certificação ANBIMA CPA-10; 

João Ismael Altoe - Suplente. 

3. CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PIANO DE TRABALHO 

Em continuidade às atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal da Maringá Previdência 

destacamos no cronograma abaixo as principais ações programadas para o exercício de 2021, 

considerando a realização de duas reuniões mensais, no sentido de cumprimento de suas 

funções de fiscalização, como definidas a seguir: 

3.1. Cronograma de ações do Conselho Fiscal —exercício 2021 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

AÇÃO / OBJETIVO 

Promover reunião, ordinariamente, duas vezes ao mês, 

com a presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros 

para deliberar sobre assuntos previamente definidos 

em pauta; 

Elaborar o cronograma de reuniões ordinárias mensais 

do Conselho Fiscal; 

Emitir mensalmente parecer prévio, antes de seu 

encaminhamento ao Conselho de Administração, sobre 

os relatórios e demonstrativos contábeis; 

Emitir mensalmente parecer prévio, antes de seu 

encaminhamento ao Conselho de Administração, sobre 

os relatórios com a posição das aplicações financeiras 

de cada mês; 

Emitir parecer prévio, antes de seu encaminhamento ao 

Conselho de Administração, do balanço geral e das 

contas anuais da Maringá Previdência, bem como dos 

demais documentos contábeis e financeiros exigidos 

RESULTADO/ 

CONCLUSÃO 

Quinzenal 	Deliberação e Atas 

Anual 	 Relatório 

Relatório e 

Mensal 	Parecer quando 

necessário 

Relatório e 

Mensal 	Parecer quando 

necessário 

Anual 	Relatório e Parecer 

META / PRAZO 



Relatório e Parecer 

quando necessário 

Relatório e Parecer 

quando necessário 

Permanente 
Relatório e parecer 

se necessário 

Permanente 	Relatório 
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7 

pela legislação nacional aplicável ao regime de 

Previdência Própria; 

Emitir parecer prévio, antes de seu encaminhamento 

ao Conselho de Administração, do Regulamento das 

Políticas de Aplicações e Investimentos; 

Emitir parecer prévio, antes de seu encaminhamento 

ao Conselho de Administração, da proposta de 

orçamento anual da Maringá Previdência; 

Emitir parecer prévio, antes de seu encaminhamento 

ao Conselho de Administração, do parecer atuarial do 

exercício 2021; 

Anual 	Relatório e parecer 

Anual 	Relatório e parecer 

Anual 	Relatório e Parecer 8 

9 

Pronunciar-se sobre assuntos de natureza econômico-

financeira e contábil ou qualquer outro assunto de 

interesse da Maringá Previdência e que lhe seja Permanente 

submetido pela Superintendência, pelo Conselho de 

Administração ou por qualquer de seus membros; 

Acompanhar as audiências públicas promovidas pela 
10 	 Permanente 

Maringá Previdência; 

Comunicar ao Conselho de Administração os fatos 

relevantes que, eventualmente, apurar no exercício de 

suas atribuições; 

Participar de congressos, treinamentos e cursos de 

12 	capacitação relacionados às atividades do Conselho 

Fiscal; 

11 

Elaboração e lavratura de atas ordinárias e 

13 
	

extraordinárias, enviando para Superintendência e para 
	

Mensal 

divulgação no Portal de Transparência da Entidade; 

14 
	

Elaborar plano anual de trabalho do Conselho Fiscal; 	Anual 

Atas 

Plano 

15 
Elaborar relatório anual de atividades desenvolvidas 

pelo Conselho Fiscal. 
Anual Relatório 

4. CRONOGRAMA DE REUNIÕES MENSAIS —2021 

As reuniões ordinárias serão realizadas duas vezes em cada mês, com a presença de 2/3 (dois 

terços) dos Conselheiros para deliberar sobre assuntos previamente definidos em pauta, 

conforme datas fixadas e aprovadas na última reunião ordinária do ano anterior, que 

reproduzimos a seguir: 
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4.1. Cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal (1) 

Mês 1°. Reunião 2'. Reunião Local / horário 

Janeiro 14.01.2021 29.01.2021 Maringá Previdência — 14h00 

Fevereiro 18.02.2021 25.02.2021 Maringá Previdência —14h00 

Março 12.03.2021 (2) 31.03.2021 Maringá Previdência —14h00 

Abril 14.04.2021 29.04.2021 Maringá Previdência —14h00 

Maio 14.05.2021 27.05.2021 Maringá Previdência —14h00 

Junho 15.06.2021 29.06.2021 Maringá Previdência —14h00 

Julho 14.07.2021 29.07.2021 Maringá Previdência — 14h00 

Agosto 13.08.2021 27.08.2021 Maringá Previdência — 14h00 

Setembro 15.09.2021 28.09.2021 Maringá Previdência —14h00 

Outubro 14.10.2021 27.10.2021 Maringá Previdência — 14h00 

Novembro 12.11.2021 25.11.2021 Maringá Previdência — 14h00 

Dezembro 07.12.2021 21.12.2021 Maringá Previdência —14h00 

Calendário elaborado com base no art. 92, § 1°, da Lei Complementar n° 749/2008, sujeito à alteração no 
decorrer do período; 

Excepcionalmente a reunião do dia 12/03 será realizada às 09h00. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do período poderão ocorrer alterações no cronograma de atividades deste Plano 

de Trabalho definido para o ano 2021, em decorrência de fatores que inviabilizem sua 

realização, como as determinações de quarentena e isolamento social, devido à pandemia da 

Covid-19 ou mesmo a postergação para o próximo período. 

No desempenho de suas atribuições o Conselho Fiscal poderá solicitar para exame e avaliação 

os relatórios contábeis, processos, documentos fiscais e administrativos, e, se necessário, 

comunicar ao Conselho de Administração os fatos relevantes que apurar no exercício de suas 

atribuições, conforme definidas pela legislação. 
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Ao final final do exercício será emitido o relatório geral de atividades desenvolvidas pelo Conselho 

Fiscal, com objetivo de avaliar a efetividade dos procedimentos realizados no período, bem 

como, dar transparência aos segurados e aos respectivos órgãos de controle fiscal e social. 

Maringá Previdência, aos 25 de fevereiro de 2021. 
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