
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGA PREVIDENCIA, 

nomeado pelo decreto n 703/2017. Aos trinta dias do més de janeiro do ano de dois mit e 

dezoito, reuniram-se na sala de reuniöes da Maringa Previdéncia, sito a Avenida Carneiro 

Leão. 135. as 08h. contando corn a presença de Raul Pereira da Silva - Presidenle do 

Consetho e os Consetheiros: Edson Testi Barandas, Hirozi Masaki, Marcos Donizete de 

SOUZa, e, eu Arthur Magalhaes Campelo Junior Secretário do Conselho. Reqistrarnos 

também a presença do Contador Edimar do Oliveira Carvaiho e do Gerento José da Silva 

Neves. 0 presidente den iniclo aos trabaihos cumprimenlanclo a lodos e procedeti a lethira 

da ala referente a reuniao do dia 09 de janeiro do 2018 a qual foi achada conforrne sendo 

assinada e aprovada. Em seguida foi apresenlado aos Conselheiros o retalório do ctuadro do 

receitas e despesas. hem corno os investirnentos alocados na carteira da Maringa 

Previdéncia, relativos ao més dc dezembro de 2017, que apresentou os dados a secjLHr: 0 

resultado consolidado do més de dezembro de 2017 das aplicacOes do Fundo 

Previdenciârio apresentou satdo de RS 249.717.738,40 (duzentos e quarenta e nove 

mithOes. setecentos e dezessete mit, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) e 

do Fundo Financeiro o saldo em dezembro de 2017 101 de RS 574.870,84 (quinheritos (! 

selenta e quatro mit oitocentos e setenta reais e oitenta e qLiatro centavos). quanto a.; 

nespesas o receitas do Orgão Gerenciador/Fundo Financeiro e Prevideiiciario ItI rues do 

dezembro de 2017. sendo que o Orgão Gerenciador/Fundo Financeiro apresculOLi LIiTii 

receila do R$ 7.443.028,53 (sete mithöes, quatrocentos e qLiarenta e trés mit, vifltO e oito 

reais e cinquenta e trés centavos), havendo aporte financeiro no valor de RS 1 .350.000,00 

(urn rnilhão e trezentos e cinquenta mit reais) e despesas de RS 13.173.884.38 (treze 

mithOes, cento e setenta e três mit, oitocentoS e oitenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos). 0 satclo bancário Recursos RPPS. Exctuso Consignacão e taxa do administracão 

em 31/12/2017 foi de RS 764,152,87 (setecentos e sessenta e quatro mit, cento e cinquenta 

e dois reais e oitenta e sete centavos). 0 Fundo Previdenciário em 31/12/2017 apresentoli 

receita do RS 8.796.684.56 (oito mithOes, setecentos e noventa e seis mit, srnu°ntos e 

nitenla e quatro reais e cin(.1nenta e seis cenlavos) e despesas de RS 274.977.4 zenlc,s 

e setenla e quatro nil, novecentos e selenta e sete reais e quarenta e Chico ceflt&iVoSl, 

apresentancto satdo bancário em 31/12/2017 de R$ 249.724.386,31 (duzentos e quarenta e 

nove milh(5es. setecentos e vinte quatro mit, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e urn 

centavos). Durante o més de dezembro de 2017 foram concedidas 18 (dezoito) 

aposeritadorias e 01 (urna) pensao pelo Fundo Financeiro e 01 (urna) pensào pelo Fundo 

Previdenciário, tolatizando ate 31/12/2017 2.233 (duas mit, dLizentos e trinla e trés) 

aposentadorias e 494 (quatrocefltoS e noventa e quatro) pensöes pelo Fundo Financeiro e 

87 (oitenta e sete) apcisentadorias e 60 (sessenta) pensöes pelo Fundo Previdenuiario. Os 

retatérios qi.ic apresentarii as informaçôes acirna citadas encontra-se arqurvados junt no rut 

do ctocumentos do Conseiho. Em segLnda, o Contador Edimar informou quo o pemuiiivat cia 

meta ctas apticaçoes em 2017 foi de 7,40 sendo que o objetivo era atingir 7.80, 1ortaiito a 

meta näo foi atingidta coniorme prevé a teghstacão. Iiiforrou ainda que o ICE - TribLil at do 

- 



1 

I. 
I, 

Contas do Estado, aprovou as contas da Maringä Previdência referentes ao exercicio de 

2016. Continuando o Gerente José Neves informou que o encontro anual da APPPREV-PR 

será realizado em Maringa entre os dias 18 e 20 de abril deste ano, uicando o local a ser 

definido. 0 Conselho deliberou que os relatórios contábeis serão analisados 

quadrirnestralmenle a partir deste ano e alterou o calendário de reuniöes ordinánas do mà; 

de fevereiro para os dias 07 e 19. Não tendo nrI nada a ser discutido, o Presidn1e Ranl 

agradeccu a presença de todos e as 0911 enceriou a reuniâo, e, eu, Arthur Macjalhães 

Campelo Junior, secretário do Conseiho, procedi as anotacOes para a ata que será lavracla 

a prOxima reuniào para aprovaçao e, assinaturas.,7 
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