
1 AlA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGA PREVIDENCIA, 
2 nomeado pelo decreto no 703/2017. Aos dezessete dias do més de malo do ano de dais mil 
3 e dezoito, reunirarn-se na sala de reuniöes da Maringa Previdéncia, sito a Avenida Carneiro 
4 Leäo, 135, as 14h, contando corn a presença dos Conseiheiros: Raul Pereira da Silva 

- 

5 Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de Souza e eu Arthur 

6 Magalhães Campelo Junior - Secretário do Conseiho. Registramos também a presença da 
7 Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo e do Contador Edimar de Oliveira 

8 Carvatho. 0 presidente deu iniclo aos trabalhos curnprimentando a todos e procedeu a 
9 Ieitura das atas referente as reunlOes dos dias 18 e 27 de abril de 2018 as quals forarn 

10 achadas conforme sendo assinadas e aprovadas. Em seguida foi apresentado aos 
11 Conselheiros o relatôrio do quadro de receitas e despesas, bern como as investimentos 
12 alocados na carteira da Maringá Previdência, relativos ao més de abrit de 2018, o qual foi 
13 analisado e debatido pelo Conseiho e que apresentou os dados a seguir: 0 resultado 
14 consolidado do mês de abril de 2018 das aplicaçoes do Fundo Previdenciário apresentou 
15 saldo de R$ 276.175.628,35 (duzentos e setenta e seis milhôes, cento e setenta e cinco 
16 mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) e do Fundo Financeiro o 
17 saldo em abril de 2018 foi de R$ 3.357.518,35 (três milhôes, trezentos e cinquenta e 
18 sete mit, quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), quanto as despesas e 
19 receitas do Orgâo Gerenciador/Fundo Financeiro e Previdenciário do mês de abril de 2018, 
20 sendo que o Orgao Gerenciador!Fundo Financeiro apresentou uma receita de R$ 
21 9.318.821,89 (nove rnilhöes, trezentos e dezoito mil, oltocentos e vinte e urn reais e oitenta e 

22 nove centavos), havendo aporte financeiro no valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhöes e 
23 novecentos mil reais) e despesas de R$ 8.779.288,87 (alto milhöes, setecentos e setenta e 
24 nove mil , duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 0 saldo bancário da 
25 Taxa Administrativa em 30/04/2018 foi de R$ 164.409,82 (cento e sessenta e quatro mil, 
26 quatrocentos e nove reais e oitenta e dais centavos) e a saldo bancário do Fundo Financeiro 
27 + Cornpensaçao em 30/04/2018 foi de R$ 3.357.518,35 (trés milhOes, trezentos e cinquenta 
28 e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos). 0 Fundo Previdenciãrio 
29 em 30/04/2018 apresentou receita de R$ 4.514.536,96 (quatro mithöes, quinhentos e 
30 quatorze mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e despesas de R$ 

31 203.665,26 (duzentos e trés mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis 

32 centavos), apresentando saldo bancário em 30/04/2018 de R$ 276.175.628,35 (duzentos 
33 e setenta e seis milhôes, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
34 trinta e cinco centavos). Durante a rnês de abril de 2018 foram concedidas 28 (vinte e alto) 

35 aposentadorias e nenhuma pensão pelo Fundo Financeiro e 03 (trés) aposentadorias e 
36 nenhuma pensào pelo Fundo Previdenciário, totalizando ate 30/04/2018, 2.285 (dois mil, 
37 duzentos e oitenta e cinco) aposentadorias e 506 (quinhentos e seis) pensSes pelo Fundo 
38 Financeiro e 96 (noventa e seis) aposentadorias e 67 (sessenta e sete) pensSes pelo Fundo 

39 Previdenciário. 0 total de servidores ativos do Fundo Financeiro em 30/04/2018 é de 2.943 

40 (dais mil, novecentos e quarenta e trés) e do Fundo Previdenciário 8.558 (alto mil, 



41 quinhentos e cinquenta e olto). Os relatórios que apresentam as informaçoes acima citadas 

42 encontra-se arquivados junto ao rot de documentos do Conselho. Em seguida, a Diretora 

43 Silvana passou Os seguintes informes: sobre o Fundo GGR Prime haverá negociação de 

44 recuperação de ativos do fundo e no dia 2 1/05 urn representante passará explicaçoes sobre 

45 as referidas negociaçöes; Quanto ao Fundo Atico haverá chamada de assembleia pelo 

46 cotista majoritário para definiçöes de troca de gestor; Continuando, informou que a 

47 Prefeitura não aceitou realizar as ticitaçSes da Maringa Previdência e para isso as 

48 servidoras Elisangela e Tatiane farão curso de Pregoeiro em São Paulo para assumir estes 

49 trabalhos na Comissão de Licitaçao da Maringá Previdência; Em seguida falou que a 

50 estagiária de Arquitetura contratada para elaborar o projeto de reforma do espaco fisico da 

51 Maringá Previdência inicia suas atividades em junho próximo. Informou ainda que uma 

52 comitiva formada pela Superintendente Cinthia, Diretora Silvana e Gerente José Neves 

53 farão uma visita ao RPPS de Joinville (SC) no prOximo dia 25/05 para troca e observaçoes 

54 de experiências de gestão, visto que este RPPS é tido como referenda em nivel nacional 

55 entre os regimes próprios de previdéncia. Em seguida o Contador Edimar informou que 

56 apresentará o relatório contábil quadrimestral na próxima reunião. Não tendo mais nada a 

57 ser discutido o Presidente Raul agradeceü \ presenca de todos e as 15h encerrou a 
58 reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campelo Junior, secretário do Conseiho, procedi as 

59 anoaçöes para a ata que será lavrada e lida na prOxima reunião para aprovação e 

60 assiaturas-- 
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