
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ 
PREVIDÊNCIA, nomeado pelo decreto n° 70312017. Aos trinta e um dias do mês de 
maio de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de reunião da Maringá Previdência, 
sito a Avenida Carneiro Leão, 135, as 14:00 horas contando com a presença de Raul 
Pereira da Silva na presidência e os membros: Edson Testi Barandas, Hirozi Masaki, 
Marcos Donizete de Souza, Arthur Magalhães Campeio Junior bem como dos 
Diretores de Administração Jansen Miliorini da Silva e de Gestão Maria Silvana 
Barbosa Frigo. O senhor presidente deu inicio aos trabalhos colocando em discussão 
a indicação de membros do Conselho Fiscal para assumir a vice-presidência e outro 
para secretariar as reuniões, sendo indicado para a vice presidência o senhor Hirozi 
Masaki e para secretariar as reuniões o senhor Arthur Magalhães Campeio Junior. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Contadora da Maringá Previdência Maria 
Cristina apresentou o servidor Edimar de Oliveira Carvalho informando que fora 
contratado como Contador com objetivo de substitui-la em virtude de sua 
aposentadoria. Sendo também apresentada ao Conselho a servidora Alessandra de 
Oliveira Cabral Gomes, Coordenadora do Contabilidade e Execução Orçamentária, 
ocasião em que os servidores se colocaram à disposição do Conselho para eventuais 
necessidades. Os Diretores de Gestão Maria Silvana e de Administração Jansen 
Miliorini da Silva passaram as informações pertinentes as suas diretorias. O senhor 
presidente solicitou se havia algum encaminhamento para apreciação e análise do 
Conselho, sendo informado pela Diretora de Gestão que não havia, porém apresentou 
o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o exercício de 2017, 
sendo que para o mês de junho dia 14 e 28, julho 14 e 26, agosto 15 e 29, setembro 
14 e 27, outubro 16 e 27, novembro 16 e 28 e dezembro 15 e 27. Para o mês de 
dezembro poderá haver alterações nas datas, considerando ser um mês atípico. Os 
membros após discutirem a competência do Conselho propõe uma participação mais 
próxima (efetiva) entre os dois conselhos, ou seja Fiscal e Administrativo com objetivo 
de trazer mais efetividade dos encaminhamentos, como também na preposição de 
novas demandas para o órgão. Entendem ainda que seria muito positiva uma maior 
participação do Conselho Fiscal, respeitadas as competências, nas decisões que 
poderiam trazer uma melhoria para a Maringá Previdência, principalmente melhores 
condições de trabalho para a organização e os desenvolvimentos das atividades do 
órgão, buscando ainda, valorizar os servidores com a criação de estrutura 
administrativa condizente com as responsabilidades dos serviços, como também 
implementar medidas que possam levar informações importante sobre a Maringá 
Previdência para os servidores ativos, inativos e pensionistas, tais como: elaboração 
de informativos periódicos, jornais, revistas, intemet e outros, acompanhamento da 
distribuição da carteira dos ativos que compõe o fundo de investimentos. Nada mais 
havendo a tratar eu Maria Silvana Barbosa Frigo, secretária "adoc" desta reunião, 
redigi a presente ata que será lida e assinada por mim e pelos demais presentes na 
próxima reunião. 
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