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

	

2 	nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

	

3 	vinte, reuniram-se às 14h04min, contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - 

	

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

	

5 	Campeio Junior, registramos também as presenças da Diretora Previdenciária Maria Silvana e da 

	

6 	Superintendente Cinthia. Raul iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para a 

	

7 	Pauta em seu ITEM 1 — Assuntos Gerais: Cinthia informou que a rentabilidade da carteira de 

	

8 	investimentos da Maringá Previdência oscilou de forma positiva durante o mês de outubro, porém 

	

9 	falta esta última semana e o mercado não se mostra consistente, havendo variações para alto e para 

	

10 	baixo. Informou também que a mudança das instalações físicas da Maringá Previdência no prédio 

	

11 	alugado na Avenida Paraná está prevista para próxima semana, ficando na dependência de aumento 

	

12 	de potência elétrica por parte da Copel e a licitação para reforma do espaço original está marcada 

	

13 	para no e de novembro. Não tendo mais nada 	discutido o Presidente Raul agradeceu a 

	

14 	presença de todos e às 14h5Omin, encerrou • reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campeio Junior, 

	

15 	Secretári do Conselho, lavrei a presente a que foi lida considerada conforme sendo aprovada na 

a Soares mboni 

Superintendente 
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PREFEITURA DA CIDADE 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 27/10/2020 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho Fiscal convoca todos os membros para reunião ordinária, a 

tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

1) Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fobaamaringaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 
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