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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 

	

2 	nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e 

	

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

	

4 	Leão, 135, às 14h04min., contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva 

	

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

	

6 	Magalhães Campeio Junior - Secretário do Conselho. Registramos também as presenças da 

	

7 	Superintendente Cinthia Soares Amboni, Diretor Administrativo José Maria Gomes Ribeiro e 

	

8 	da Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo. O presidente deu início aos 

	

9 	trabalhos cumprimentando a todos e passou a palavra para Diretora Silvana que passou o 

10 processo de Proposta de Investimento 2019-05-317 que foi remetido ao Conselho de 

	

11 	Administração pelo Comitê de Investimento da Maringá Previdência para apreciação relativa 

	

12 	a aplicação de recursos financeiros em renda fixa. Informou também que o Conselho de 

	

13 	Administração pediu para estudar o processo e deliberar na próxima reunião que será 

	

14 	realizada no dia dezoito de junho. A Superintendente Cinthia passou aos presentes 

	

15 	relatórios que demonstram comparativo de rentabilidade dos principais índices econômicos 

	

16 	a partir de 2012 até 30-04-2019. Apresentou também relatório da Carteira de Investimentos 

	

17 	do Ipreville - Instituto Previdenciário de Joinville, demonstrando maior volume de aplicações 

	

18 	em renda fixa títulos públicos. Continuando comentou sobre o quadro de pessoal da 

	

19 	Maringá Previdência que recebeu dois agentes administrativos e uma assistente social, que 

	

20 	com estas contratações está equilibrando o quadro e a divisão de tarefas, porém ainda 

	

21 	existe carência de pessoal nos setores. Informou também que com a nova legislação,em 

	

22 	especial a Medida Provisória 871 começara a ser feita a compensação previdenciária entre 

	

23 	os RPPS. Não tendo mais nada a ser discutido o Presidente Raul agradeceu a presença de 

	

24 	todos e às 15h1Omin, encerrou a reunião, e, e Arthur Magalhães Campeio Junior, 

	

25 	retário do Conselho, lavrei a presente ata que apbs lida foi achada conforme, aprovada e 
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