
1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ 
2 PREVIDÊNCIA, nomeado pelo decreto n° 703/2017. Aos quatorze dias do mês de 
3 junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de reuniões da Maringá 

	

4 	Previdência, sito a Avenida Carneiro Leão, 135, as 08h, contando com a presença de 

	

5 	Raul Pereira da Silva — Presidente do Conselho e os membros: Edson Testi Barandas, 

	

6 	Hirozi Masaki, Marcos Donizete de Souza e Arthur Magalhães Campeio Junior. 
7 Registramos também a presença dos Contadores da Maringá Previdência: Maria 

	

8 	Cristina e Edimar. O presidente deu início aos trabalhos cumprimentando a todos e 

	

9 	passou a palavra ao secretário do Conselho, Arthur, para que procedesse a leitura da 

	

10 	ata da reunião anterior que apôs lida e com as alterações necessárias, foi achada 

	

11 	conforme e aprovada e assinada. Em seguida, a contadora Maria Cristina apresentou 

	

12 	aos membros o relatório de receitas e despesas bem como os investimentos alocados 

	

13 	na carteira da Maringá Previdência, relativos aos mês de maio de 2017, que 

	

14 	apresentou os dados a seguir; O resultado consolidado do mês de maio de 2017 das 

	

15 	aplicações do Fundo Previdenciário apresentou saldo de R$ 213.179.706,61 (duzentos 

	

16 	e treze milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e seis reais e sessenta e um 

	

17 	centavos) e do Fundo Financeiro o saldo foi R$ 6.369.231,38 (seis milhões, trezentos 

	

18 	e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos). 
19 Continuando foram analisados os demonstrativos de receitas e despesas do Órgão 
20 Gerenciador/ Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário do mês de maio de 2017, 

	

21 	sendo que o Órgão Gerenciador/ Fundo Financeiro apresentou uma receita de R$ 

	

22 	8.628.459,22 (oito milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 

	

23 	nove reais e vinte e dois centavos), havendo aporte financeiro no valor de R$ 

	

24 	4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais) e despesas de R$ 8.130.215,61 

	

25 	(oito milhões, cento e trinta mil, duzentos e quinze reais e sessenta e um centavos), o 
26 saldo bancário Recursos RPPS, excluso consignação e taxa de administração em 

	

27 	31/05/2017 foi de R$ 6.379.391,20 (seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, 
28 trezentos e noventa e um reais e vinte centavos). O Fundo Previdenciário 

	

29 	apresentou receita de R$ R$ 1.933.615,18 (um milhão, novecentos e trinta e três mil, 

	

30 	seiscentos e quinze reais e dezoito centavos) e despesas de R$ 150.930,39 (cento e 

	

31 	cinquenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos), apresentando saldo 

	

32 	bancário em 31/05/2017 de R$ 213.180.587,21 (duzentos e treze milhões, cento e 

	

33 	oitenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). Durante o mês de 

	

34 	maio de 2017, foram concedidas 12 (doze) aposentadorias e 09 (nove) pensões pelo 

	

35 	Fundo Financeiro e 01 (uma) aposentadoria e 01 (uma) pensão pelo Fundo 

	

36 	Previdenciário. O relatório que apresenta as informações citadas e outras, encontra-se 

	

37 	arquivado junto ao rol de documentos do Conselho, bem como, foram distribuidas 

	

38 	cópias para cada conselheiro. Retomando a palavra, o presidente Raul, solicitou a 

	

39 	contadora Maria Cristina, explicações sobre o funcionamento dos fundos da carteira 

	

40 	de aplicações da Maringá Previdência. Maria Cristina falou sobre os fundos do 

	

41 	BR/Hotel e outros, explicando a volatilidade dos fundos, inclusive comentou sobre a 

	

42 	aplicação FIDC. O presidente solicitou esclarecimentos de como ê realizados os 

	

43 	investimentos, Maria Cristina esclareceu que a empresa de Consultoria Plena elabora 

	

44 	um Plano de Investimentos para Maringá Previdência como sugestão, obedecendo os 

	

45 	parâmetros de percentuais determinados na legislação pertinente e Politica de 

	

46 	Investimento para os RPPS, que após é encaminhado ao Comitê de Investimento para 
47 análise e definição, em seguida é encaminhado para o Conselho de Administração 

	

48 	para análise e aprovação. Continuando, explico ainda os objetivos de cada 



49aplicação/fundos do relatório apresentado para análise e suas modalidades. Frisou a 
50necessidade de diversificação nas aplicações. Neste momento o conselheiro Hirozi 
51perguntou sobre a possibilidade de se fazer aplicações no Banco Rau. Maria Cristina 
52respondeu que este banco está em processo de credenciamento pela Maringá 
53Previdência, visando investimentos futuros. Continuando, Maria Cristina informou que 
54a Consultoria Plena acompanha o mercado de investimentos e sempre sugere 
55aplicações, bem como os consultores visitam mensalmente, até duas vezes ao mês a 
56Maringá Previdência e estão sempre a disposição para informações. Retomando a 
57palavra, o presidente Raul, demonstrou preocupação quanto a decisão das aplicações, 
58sendo isso uma ação pertinente ao Conselho Administrativo da Maringá Previdência, 
59principalmente devido ao momento dificil da economia do pais, onde pode aparecer 
60oportunistas no mercado. Maria Cristina disse que dentre os cuidados para análise dos 
61fundos, são feitas diligências e análises financeiras e patrimoniais pela Consultoria 
62Plena. O conselheiro Marcos, acrescentou que também, neste caso, são sempre 
63observadas as garantias para as aplicações em determinado fundo. Em seguida, 
64Maria Cristina, mostrou ao conselheiros, como fazer o acesso a pagina da Consultoria 
65Plena na intemet para que os mesmos possam também, acompanhar as aplicações 
66da carteira da Maringá Previdência, onde são disponibilizados observações da carteira 
67e relatórios das aplicações, bem como, canal de comunicação para as dúvidas. Os 
68conselheiros tiveram acesso ao login e senha para acessar o site individualmente. 
69Neste momento, o contador Edimar solicitou a palavra e apresentou aos conselheiros 
70um relatório com informações complementares sobre a carteira de investimentos da 
71Maringa Previdência, tais como: o tipo de renda, benchmark, legislação e limite, bem 
72como os Gestores e Administradores de cada fundo. Após, o presidente Raul em 
73conjunto com a contadora Maria Cristina, sugeriram uma dinâmica para as próximas 
74reuniões, sendo que a análise de relatórios contábeis de receitas, despesas e saldos 
75seria realizada na primeira reunião do mês com informações do mês anterior. E na 
76segunda reunião, seriam feitas observações e oitivas com os servidores do Maringá 
77Previdência para entendimento das rotinas de cada serviço, tais como: processos 
78licitatórios, aposentadorias, compensação previdenciária, folha de pagamento e 
79outras. Também foi solicitado pelos conselheiros, que a Maringá Previdência inclua 
80junto ao RH da Prefeitura, no treinamento de servidores novos e até mesmo os 
81antigos, assuntos relacionados a Previdência, principalmente sobre o funcionamento 
82da Maringá Previdência que é o órgão previdenciário dos servidores municipais. Em 
83seguida, Maria Cristina explicou as mudanças em lei, sobre as exigências para o cargo 
84de Superintendente da Maringá Previdência que está em trâmite. Não tendo mais, 
85nada a ser discutido, o presidente Raul agradeceu a presença de todos e as 09h4Omin 
86encerrou a reunião, e eu, Arthur Magalhães Campeio Junior, secretário do Conselho, 

as anotações para a ata que será lavrada e lida na próxima reunião para 
ão e assinaturas. 
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