
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, nomeado pelo

decreto n. 754/2013, e realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril do ano de dois e treze, na

sede da mesma, sito à Avenida Carneiro Leão, 135, às 08h30min (oito horas e trinta minutos),

contando com a presença de Marcos Donizete Toppa na presidência e os membros: Maria

Santina Cera, Marcos Donizete de Souza, Arthur Magalhães Campelo Júnior e Hirozi Masaki.

Iniciados os trabalhos, o Superintendente da Maringá Previdência, Sr. Dorival Dias, juntamente

com a Contadora da Maringá Previdência, Maria Cristina R. Lopes, deu as boas vindas aos

membros do Conselho, informando sobre a situação da Maringá Previdência no momento,

bem como, apresentou os funcionários da entidade para o Conselho, sendo que cada um,

informou sobre suas funções na Maringá Previdência. Em seguida o Sr. Presidente colocou

em discussão a indicação de membros do Conselho para assumir a vice-presidência e outro

para secretariar as reuniões, sendo indicado para a vice-presidência Sr. Arthur Magalhães

Campelo Junior e Maria Santina Cera para secretariar as reuniões. Quanto ao dia e horário

das reuniões, será definido após a deliberação das datas das reuniões do Conselho

Administrativo. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Contadora da Maringá Previdência,

Maria Cristina apresentou os Balanços Financeiro do Órgão Gerenciador referente ao mês de

março, evidenciando uma receita de R$ R$ 7.358.944,26 (sete milhões, trezentos e cinquenta e

oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais vinte e seis centavos), sendo que houve

aporte, por insuficiência de caixa no valor de R$ 1.827.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte

e sete mil reais). A despesa do mês de março foi de R$ 11.254.832,13 (onze milhões, duzentos

e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos). O saldo bancário

da taxa administrativa foi de R$ 58.420,83 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e

oitenta e três centavos). Foram concedidas pelo Fundo Financeiro 17 (dezessete)

aposentadorias no mês de março, totalizando 1.570 ( um mil, quinhentos e setenta)

aposentados. Não houve concessão de pensões, permanecendo com 385 (trezentos e oitenta

e cinco) pensionistas. O Fundo Previdenciário apresentou receita de R$ 1.113.826,76 (hum

milhão, cento e treze mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) e despesa de

R$ 21.800,50 (vinte e um mil, oitocentos reais e cinqüenta centavos). Foi concedida pelo

Fundo Previdenciário uma pensão durante o mês de março, totalizando 17 (dezessete)

pensões e quatro aposentados no total. A rentabilidade da carteira de aplicações da Maringá

Previdência no mês de março foi negativa, apresentando um percentual de -2,26%,

acumulando no ano percentual negativo de -2,51%, referente ao Fundo Financeiro, e quanto

ao Fundo Previdenciário, apresentou um percentual de -2,24%, acumulando no ano percentu

negativo de -2,52%, conforme demonstrativo apresentado pela empresa Plena Consultoria d I

"

/

I ,. I.... _

)
{

/



Investimentos. Nada mayavendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,

que depois de lida e a~da conforme, vai assinada por todos os presentes.
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