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

	

2 	nomeado pelo decreto n° 703/2017. Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e 

	

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

	

4 	Leão, 135, às 14h, 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 a presença da 

	

7 	Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo, da Superintendente Cinthia Soares 

	

8 	Amboni e do Contador Edimar de Oliveira Carvalho. O presidente deu início aos trabalhos 

	

9 	cumprimentando a todos e procedeu a leitura da ata referente a reunião do dia 17/05/2018 a 

	

10 	qual foi achada conforme sendo assinada e aprovada. Em seguida a Diretora Silvana 

	

11 	informou aos presentes sobre a visita ao RPPS de Joinville onde puderam conhecer a 

	

12 	estrutura de gestão daquele órgão, bem como informações da carteira de investimentos que 

	

13 	somam em torno de 02 bilhões de reais de ativos e 01 bilhão em imóveis, também 

	

14 	conheceram os programas de pré e pós aposentadorias e qualidade de vida aos servidores 

	

15 	e que foi bastante proveitosa a troca de experiências entre os RPPS. Continuando, a 

	

16 	Superintendente Cinthia comunicou que o SICREDI formalizou convite a dois membros da 

	

17 	Maringá Previdência para conhecerem o histórico do cooperativismo no Estado do Rio 

	

18 	Grande Sul e que ficou defido que os presidentes dos Conselhos Fiscal e Administrativo, 

	

19 	Raul e Wilson, representarão a Maringá Previdência neste evento que ocorrerá no próximo 

	

20 	mês de junho. Em seguida, o Contador Edimar apresentou ao Conselho o relatório contábil 

	

21 	quadrimestral da Maringá Previdência relativo ao período de janeiro a abril de 2018 e após 

	

22 	discussão e análise dos conselheiros foi achado conforme, estando apto a dar seguimento 

	

23 	aos demais trâmites que forem necessários. Não tendo mais nada a ser discutido o 

	

24 	Presidente Raul agradeceu a presença de todo 	a 15h encerrou a reunião, e, eu, Arthur 

	

25 	Magalhães Campeio Junior, secretário do Conselho, procedi as anotações para a ata que 

	

26 	será lavrada e lida na próxima reunião para aprovaçã e assinaturas. 
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