
1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 

	

2 	nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois 

	

3 	mil e dezenove, reuniram-se na sala de reuniões da Maringá Previdência, sito a Avenida 

	

4 	Carneiro Leão, 135, às 14h1Omin., contando com a presença dos Conselheiros: Raul 

	

5 	Pereira da Silva - Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de 

	

6 	Souza e eu Arthur Magalhães Campeio Junior - Secretário do Conselho. Registramos 

	

7 	também a presença do Gerente de Benefícios José da Silva Neves. O presidente deu início 

	

8 	aos trabalhos cumprimentando a todos e procedeu a leitura da ata referente a reunião do dia 

	

9 	12/03/2019 que foi achada conforme pelo Conselho sendo aprovada e assinada. Em 

	

10 	seguida, passou a palavra ao Gerente José Neves que expôs aos Conselheiros a minuta do 

	

11 	Projeto de Emenda Constitucional-PEC que será tramitado no Congresso Nacional que trata 

	

12 	sobre a reforma da previdência, o mesmo procedeu a leitura de pontos chaves, 

	

13 	principalmente os que tratam da Previdência dos Regimes Próprios e outros relevantes, 

	

14 	houve debate entre os Conselheiros e tornou-se ponto pacifico que é necessário a 

	

15 	aprovação da reforma para então se discutir aquilo que é possível aplicar a realidade da 

	

16 	Maringá Previdência. O presidente Raul destacou a presença de todos Conselheiros Fiscais 

	

17 	na Audiência Pública para Prestação de Contas Anual da Maringá Previdência, ocorrida no 

	

18 	dia de ontem — 25/03/2019 às 14h. no Pienarinho da Câmara Municipal, que contou com a 

	

19 	participação da Superintendente Cinthia que apresentou por meio de relatórios a situação 

	

20 	fiscal e contábil da Autarquia em 2018 e também do Atuário Luiz Claudio Kogut, o qual 

	

21 	demonstrou por meio de relatórios a condição atuarial da Maringá Previdência e ressaltou a 

	

22 	preocupação com pontos da reforma previdenciária em trâmite no Congresso Nacional, mas 

23 que é necessário a aprovação final da emenda para adequação dos institutos 

	

24 	Previdenciários de Regimes Próprios. Não tendo -tilais ada a ser discutido o Presidente 

	

25 	Raul agradeceu a presença de todos e às 15h04min. /encerrou a reunião, e, eu, Arthur 

	

26 	Magalhães Campeio Junior, secretário do Conselho, precedi as anotações para a ata que 

	

27 	eráNlavrada e lida na próxima reunião Idia 09/04/2019 para aprovação e assinaturas. 
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