
lATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 

2nomeado pelo decreto n°703/2017. Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil 

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

4Leão, 135, às 14h, contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - 

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

6Magalhâes Campeio Junior - Secretário do Conselho. Registramos também a presença da 

7Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo. O presidente deu início aos trabalhos 

8cumprimentando a todos e procedeu a leitura das atas referente as reuniões do dia 30/05 e 

912/06/2018 as quais foram achadas conforme sendo assinadas e aprovadas. Continuando, 

10Raul falou sobre a viagem a Porto Alegre (RS) juntamente com o Presidente do Conselho 

11Administrativo Wilson, custeada integralmente pelo SICREDI. No dia 13/06/2018 

12conheceram a estrutura administrativa do sistema SICREDI, com destaque para os sistemas 

13de dados e segurança das contas e aplicações dos clientes e também participaram de 

14palestra sobre o cenário econômico nacional e as tendências do mercado de ações e fundos 

15no Brasil, sendo mostrado como são feitas as escolhas e sugestões para aplicações no 

16SICREDI e também foi falado sobre os programas sociais onde o SICREDI é parceiro, tais 

17como: Programa Calçada para todos em Astorga (PR); Projeto eu coopero com a inclusão 

18nas APAEs e outros. Na sequência da visita no dia 14/06/2018 se deslocaram até a cidade 

19de Nova Petrópolis (RS) onde conheceram a história do cooperativismo que teve seu 

20começo no inicio do século XX com a iniciativa do Padre Theodor Amstad, Suiço que 

21juntamente com os agricultores da região que passavam por dificuldades, implantou o 

22modelo de cooperativismo que vinha sendo praticado na Europa, dando inicio assim ao 

23cooperativismo no Brasil e em 1902 iniciou-se o SICREDI que hoje está presente em 22 

24Estados do Brasil com 1.500 agências, 22 mil colaboradores, 3,7 milhões de associados e 

25patrimônio líquido de 13,3 bilhões de reais. Continuando, Raul perguntou a Diretora Silvana 

26porque não há aplicações na carteira da Maringá Previdência no SICREDI. Silvana explicou 

27que mediante o ultimo edital de credenciamento para aplicações é necessário que o 

28Custodiante do Fundo esteja ranqueado entre as dez maiores instituições financeiras do 

29País segundo estatística do Banco Central e no caso dos fundos apresentados pelo 

30SICREDI a própria instituição é Custodiante de seus fundos e o SICREDI não aparece 

31ranqueado entre as 10 maiores instituições financeiras conforme o Banco Central, ficando 

32assim impossibilitada a Maringá Previdência de aplicar nos fundos oferecidos pelo SICREDI 

33mediante o dispositivo do edital ora mencionado. Em seguida, informou que a licitação do 

34folha de pagamento da Prefeitura está ocorrendo neste momento, com lance inicial de 21 

35milhões e estão participando do certame a Caixa Econômica Federal e os Bancos Bradesco, 

361taij e Santander. Informou também que participou do Congresso da CONAPREV em 

37Florianópolis (SC), sendo que neste evento ocorreu a Assembleia da ANEPREN para 

38escolha dos novos membros da diretoria para o próximo triênio (18/21) e que ela, Silvana foi 

39eleita para a referida diretoria, destacando assim a participação da Maringá Previdência em 

40tão importante órgão representativo dos Regimes Próprios do pais. Não tendo mais n t a 
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41ser discutido o Presidente Raul agradeceu a presença de todos e às 15h encerrou a 

42reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campeio „Junior, secretário do Conselho, procedi as 

)
43anotações para a ata que será lavra 	e lida na próxima reunião para aprovação e 

44assinaturas no dia 18/07/2018 às 14 hol:as. 
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