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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 outubro 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 as presenças da 

	

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

	

8 	Amboni. O presidente deu inicio aos trabalhos cumprimentando a todos e procedeu a leitura 

	

9 	da ata referente a reunião do dia 17/10/2018 que foram achadas conforme pelo Conselho 

	

10 	sendo aprovada e assinada. Em seguida passou a palavra a Superintendente Cinthia que 

	

11 	sugeriu a realização de apenas uma reunião mensal ordinária do Conselho, incentivando a 

	

12 	participação em outros eventos da Maringá Previdência tais como apresentações de 

	

13 	representantes do mercado financeiro, palestras e outros. O Conselho entendeu como 

	

14 	pertinente a proposta, porém é necessário as devidas alterações regimentais para tanto. 

	

15 	Sobre o projeto de reforma do espaço físico da Maringá Previdência informou que o inicio 

	

16 	das obras estão previstas para março de 2019 salvo algum imprevisto. O Presidente Raul 

	

17 	perguntou sobre o jornal informativo aos servidores. A Diretora Silvana informou que está 

	

18 	previsto para o plano de ação de 2019, mas que outros meios de informação podem ser 

	

19 	implementados como o site da Maringá Previdê 	Não tendo mais nada a ser discutido o 

	

20 	Presidente Raul agradeceu a presença d odos e s 15h encerrou a reunião, e, eu, Arthur 

	

21 	Magalhã s Campeio Junior, secretár e do Consel o, procedi as anotações para a ata que 

	

22 	erá lavra e lida na próxima reuri:o no dia 13/11/2018 para aprovação e assinaturas. 
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