
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGA PREVIDENCIA. 

nomeado pelo decreto n° 703/2017. Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezoito, reuniram-se na sala de reunlOes da Manngã Previdência, sito a Avenida Cameiro 

Leão, 135, as 08h, contando corn a presenca de Raul Pereira da Silva - Presidente do 

Conselho e os Coriseiheiros: Edson Testi Barandas, Hirozi Masaki, Marcos Donizete de 

Souza, e, eu Arthur Magalhaes Campelo Junior Secretârio do Conseiho. Registramos 

também a presença da Diretora Previdenciâria Maria Silvana Barbosa Frigo e da 

Superintendente Cinthia Soares Amboni. 0 presidente deu inIcio aos trabaihos 

cumprirnentando a todos e passou a pauta, sendo 1. Fato relevante registrado na CVM 

sobre 0 Fundo Leme. 2. Assuntos Gerais. Foi apresentado aos Conseiheiros para 

conhecimento a carta da Gradual que é Administradora do Fundo LEME Rec. Multisetorial 

IPCA - data de 04 de janeiro de 2018 referente Aplicaçao de PDD - Provisão de Devedores 

Duvidosos, onde foi comunicado a decisão de implantar o PDD para o referido Fundo, 

devido determinaç.ão expressa da CVM - Comissão de Valores Mobiliârios ocorrida no dia 

21/12/2017 as 19h33min. Mediante o fato, apOs debate entre os Conseiheiros, ficou 

deliberado em conjunto corn a Gestão da Maringä Previdência pelo encaminhamento de 

informaçao a Gestora e Administradora do Fundo LEME, visando externar nossa indignaçao 

e outras providências possiveis frente a decisão de PDD, uma vez que essa situacão 

interfere diretamente no cálculo da meta das aplicaçoes frente a legislaçao e também na 

prestação de contas junto ao TCE-PR - Tribunal de Contas. Continuando foi sugendo pelo 

Conseiho que se faça observaçoes quanto a rentabilidade das aplicaçaes entre os Bancos 

onde são alocados os recursos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ItaU e Bradesco para 

anãlise do Comitê de Investimentos e Conseiho de Administraçao para obtenção dos 

melhores resultados e retomos em aplicaçoes futuras mediante a comparação das 

rentabilidades das aplicaçoes. Não tendo m J

asnotac6es 

a ser discutido, o Presidente Raul 

agradeceu a presenca de todos e as 0 enca reunião,  e, eu, Arthur Magalhães 

Campelo Junior, secretário do Consel o, procedi para a ata que será lavrada 

prOxima reuniäo para aprováçao e ainaturs. 

Hirozi 
Con elh si e t1eiro Vice Presidente 

Arthur alh Ca,pelo Junior Ecfli Testi Barfdas 
Co elheir táuio C,6nselheiro 

Mana Silvana Barbosa Frigo 
Diretora Prevideqciária 

Cinthia oeAmb4ni 
Superintdente. 


