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1 	ATA DA DECIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA EM 2021, 

	

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

	

3 	e um, reuniram-se às 14h03min na Sala de Reuniões da Maringá Previdência, contando com a 

	

4 	presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, 

	

5 	Marcos Donizete de Souza e Arthur Magalhães Campeio Junior e registramos também a presenças da 

	

6 	Presidente da Maringá Previdência Cinthia que iniciou a reunião pela Pauta em seu ITEM 1 — 

	

7 	Assuntos Gerais que informou que a empresa vencedora da licitação assinou contrato para reforma 

	

8 	das instalações físicas do prédio da Maringá Previdência sito à Avenida Carneiro Leão com previsão 

	

9 	de início da obra para junho, porém o mercado está apresentando muita falta de materiais o que em 

	

10 	tese pode postergar o referido inicio. Informou também que na data de ontem 26/05 ocorreu na 

	

11 	Câmara de Vereadores a apresentação da Audiência Pública de Prestação de Contas Anual exercício 

	

12 	2020 da Maringá Previdência. Comentou sobre os índices das aplicações da carteira de investimentos 

	

13 	da Maringá Previdência que tem expectativa de fechamento positivo neste mês de maio. Falou sobre 

	

14 	a eleição para conselheiros da Maringá Previdência que ocorrerá no inicio de outubro de forma 

	

15 	hibnda com três pontos de votação presencial e via, tem pela internet. Não tendo mais nada a ser 

	

16 	discutido o Presidente Raul agradeceu a presença de todo e às 14h59min, encerrou a reunião, e, eu, 

	

17 	Arth r Magalhães Campeio Junior, Secretario do Conselho, lavrei a presente ata que foi lida e 

	

18 	con derada conforme sendo aprovada e a4nada na sequência. 
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Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 27/05/2021 

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

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