ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ
fevereiro

PREVIDÊNCIA,

do ano de dois e treze, realizada na sede da mesma, sito

noras, contando
Mazarao,

referente

Donizete

e Financeira,

de Souza

ao mês de janeiro, apresentando

mil, quinhentos

e Raul Pereira da Silva. Iniciados

Maria Cristina

R. topes, apresentou

de

à Avenida Carneiro Leão, 135, às 08:00 (oito)

com a presença Marcos Donizete Toppa na presidência e membros:

Marcos

Previdenciária

realizada no dia 27 (vinte e sete)

Maria Santina Cera, Marceio

os trabalhos

a Diretora

os Balanços Financeiro

receita de R$ 4.263,503,60

de Gestão

do Órgão Gerenciado

(quatro milhões, duzentos e sessenta e três

e três reais e sessenta centavos), sendo que houve aporte por insuficiência

de caixa no valor de

R$1.910.870,27 (um milhão, novecentos e dez mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

A despesa do

mês de janeiro foi de R$3.773.927,39 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e
trinta e nove centavos).O saldo bancário da taxa administrativa

foi de R$37.678,94 (trinta e sete mil, seiscentos e

setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e, R$2.406.228,12 (dois milhões, quatrocentos

e vinte e oito reais e doze centavos). Foram concedidas 15 (quinze) aposentadorias
.'aneiro, totalizando
oensionistas.
quatro

1.538

O FJnd

(um

mil, quinhentos

Previder-ciário

mil, quinhentos

e trinta

apresentou

(quarenta

receita de R$1.344,536,79

e 01 (uma) pensão no mês de

e 366 (trezentos
(um

milhão, trezentos

e quarenta

e

(vinte mil,

e sete centavos. O saldo bancário para esse fundo, em 31/01/2013,

e cinco milhões, oitocentos

e setenta e nove mil, oitocentos

noventa e dois centavos. Foi concedida uma pensão durante o mês de janeiro, totalizando
quatro aposentados'1ida

e sessenta e seis,

e seis reais e setenta e nove centavos) e despesa de R$ 20.646,57

seiscentos e quarenta e seis reais e cinqüenta
foi de R$45.879.890,92

e trinta e oito) aposentados

e seis mil, duzentos

e noventa reais e

16 (dezesseis) pensões e

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que depois ae

.ica e achada conférrne, vai assinada por todos os presentes.
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