
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 

nomeado pelo decreto n° 703/2017. Aos vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e 

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

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

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

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

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

cumprimentando a todos e procedeu a leitura da ata referente a reunião do dia 18/07/2018 

que foi achada conforme pelo Conselho sendo aprovada e assinada. Em seguida, passou a 

palavra para Diretora Silvana que apresentou aos Conselheiros informes da Carteira de 

Aplicações, destacando a Assembleia do Fundo Ático Florestal, onde foi aprovado a troca 

de Gestor para Empresa Vince que apresentou como primeira providência prorrogação do 

vencimento do fundo para mais um ano, ou seja, setembro de 2019 e neste interim trabalhar 

para recuperação e liquidação do fundo. Também comentou sobre o Fundo Incentivo que 

ainda não mudou os dados cadastrais junto a CVM, principalmente o nome do Gestor que 

ainda consta a Gradual. Após, os conselheir 	e a ram sobre as informações recebidas e 

não tendo mais nada a ser discutido o residente Ra I agradeceu a presença de todos e às 

15h encerrou a reunião, e, eu, A ur Magalhães C mpelo Junior, secretário do Conselho, 

procedi as anotações para a ata que será lavrÁda e lida na próxima reunião no dia 

14/08/2018 p a aprovação e a sinaturas. 
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