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

	

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

	

3 	e um, reuniram-se às 14h02min 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 presença da 

	

6 	Presidente Cinthia Soares Amboni. Raul iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou 

	

7 	para a Pauta em seu ITEM 1— Assuntos Gerais — Cinthia apresentou o parecer técnico da Consultoria 

	

8 	Financeira recomendando a aprovação do item da pauta da AGC do Fundo BR Hotéis que foi 

	

9 	apreciado pelo Conselho de Administração que seguiu a recomendação da Consultoria. Informou 

	

10 	também sobre a Assembleia Geral do Fundo W7-FIP no dia 06/05/2021 às 10h por videoconferência 

	

11 	e procedeu a leitura da pauta. Informou ainda, que a carteira de investimentos da Maringá 

	

12 	Previdência tem previsão de fechamento positivo neste mês de abril e detalhou as ações de 

	

13 	movimentações das aplicações. Falou também do relatório de acompanhamento diário dos fundos 

	

14 	pela Consultoria Crédito & Mercado que esta disponível no sistema podendo ser consultados pelos 

	

15 	Conselheiros. Também apresentou os tópicos da Lei Complementar n° 1.279/2021 que trata sobre 

	

16 	alteração da Lei Complementar n° 749/2008 sobre a estrutura e funcionamento da Maringá 

	

17 	Previdência. Não tendo mais nada a ser discutido o P 	nte Raul agradeceu a presença de todos e 

	

18 	às 14h48min, encerrou a reunião, e, eu, Arthur 1  agalhães Campeio Junior, Secretário do Conselho, 

	

19 	lavrei a presente ata que foi lida e considerad conforme s ndo aprovada e assinada na sequência. 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 101  11 e 12 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 29/04/2021 

Inicio: 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. 

Presidente 
da Silva 
onselho Fiscal 

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

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