
1 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGA PREVIDENCIA, 

2 nomeado pelo decreto no 703/2017. Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mu 

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

4 Leão, 135, as 14h, contando corn a presenca dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - 

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

6 Magalhaes Campelo Junior - Secretário do Conselho. Registramos também a presenca da 

7 Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo. 0 presidente deu inIcio aos trabaihos 

8 cumprimentando a todos e passou a palavra para Diretora Silvana que informou sobre a 

9 empresa Actuária que fara apresentação de môdulos sistêmicos informatizados de controles 

10 previdenciários, visando aurnentar a prestacão de serviços a Maringá Previdência, uma vez 

11 que atualmente so e contratada para o módulo de foiha de pagamento. Neste sentido a 

12 Gestão da Maringá Previdência poderá realizar comparativo visando maior eficiência e 

13 menor custo, entre as empresas Actuária - atual contratada e a Agenda Sistema de Gestão 

14 que demonstrará seus módulos no dia 22/05/2018. Continuando, informou que no dia 

15 10/05/2018 o Banco Itaü fará apresentaçâo de seus produtos de investimentos e cenário 

16 econômico, bern como mesa redonda para debates apôs as palestras, corn a participaçâo 

17 de RPPS da região e que Os membros da Gestão e Conseihos da Maringá Previdência 

18 estão convidados. Em seguida, informou também que a Iicitacão para compra de urn veiculo 

19 de serviço para a Maringá Previdéncia fol realizada no dia 20/04/2018 sendo vencedora do 

20 certame a Marca Nissan - revenda Maringá - sendo adquirido o veiculo modelo Sentra "S" 

21 cor prata. Sobre a reforma das instalacöes fIsicas da Maringá Previdência, devido a 

22 mudança do setor de Saüde Ocupacional, informou que está em fase de contratacâo de 

23 estagiário de arquitetura para elaboração do projeto que ficará sob supervisâo da Secretaria 

24 de Obras. Não tendo mais nada a ser discutido o Presidente Raul agradeceu a presenca de 

25 todos e as 15h encerrou a reuniào, e, eu,Mt1br Magalhâes Campelo Junior, secretário do 

26 Conselho, procedi as anotaçöes para aàta que erá Iavrada e lida na proxima reuniâo para 

27 ('lbçao e assinaturas. 
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