
1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ 

2 PREVIDÊNCIA, nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos nove dias do 

3 mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de 

4 reuniões da Maringá Previdência, sito a Avenida Carneiro Leão, 135, às 

14h08min., contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da 

6 Silva - Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos 

7 Donizete de Souza e eu Arthur Magalhães Campeio Junior - Secretário 

8 do Conselho. Registramos também a presença da Superintendente 

9 Cinthia, da Diretora Previdenciária Silvana e do Diretor Administrativo 

io José Maria. O presidente deu início aos trabalhos cumprimentando a 

ia todos e procedeu a leitura da ata referente a reunião do dia 26/03/2019 

12 	que foi achada conforme pelo Conselho sendo aprovada e assinada. Em 

13 seguida, passou a palavra a Diretora Silvana que passou informes 

14 	gerais da carteira de investimentos, frisando a situação do Fundo Ático e 

15 da Assembleia do BRT:Hotéis que será realizado no dia 20/04/2019 que 

16 contará com a presença do Conselheiro Edson Palhares e da 

17 Superintendente Cinthia. Continuando informou que os gestores dos 

18 Fundos BR e Leme farão exposição aos Conselheiros Fiscais e 

19 Administrativos no dia 16/04/2019 as 14 horas em local a ser definido, 

20 sobre a realidade dos fundos. A Superintendente Cinthia informou que 

21 nos dias 25 e 26 de abril será realizada Assembleia da APPREV em 

22 Londrina e disse que a participação está aberta aos Conselheiros. Falou 

23 ainda que a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia por 

24 meio do Parecer n° 13/2019 opinou pela impossibilidade da junção das 

25 massas (fundo financeiro e previdenciário) indicando que o Instituto 

26 Maringá Previdência encontre outros caminhos para a solução 

27 matéria ora proposta. Sobre este assunto disse que o Vereador Jean 

28 Marques solicitou informações sobre os estudos para junção das 

29 massas previdenciárias e que foi respondido por meio do Ofício 108/19- 

30 MGAPREV de 03/04/2019. E também informou que segundo 

31 entendimento entre a PROGE e Secretaria de Gestão o_Produrador 
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32 Municipal solicitado pela Maringá Previdência dará expediente duas 

33 vezes por semana na Autarquia. Não tendo mais nada a ser discutido o 

34 Presidente Raul agradeceu a presença de todos e às 14h54min. 

35 encerrou a reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campeio Junior, secretário 

36 do Conselho, procedi as anotações para ata que será lavrada e lida na 

37 	próxima reunião no dia 23/04/2019 para aprovação e assinaturas. 
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