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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, nomeado pelo decreto n. 
754/2013, e realizada às 08h (oito horas), do dia 23 (vinte e três) de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, na 
sede da mesma, sito à Avenida Carneiro Leão, 135,contando com a presença de Marcos Donizete Toppa na 
presidência e os membros: Marcos Donizete de Souza, Arthur Magalhães Campeio Júnior e Hirozi Masak. A 
conselheira Maria Santina Cera apresentou atestado médico, justificando assim, sua ausência na reunião. 
Dando inicio aos trabalhos, foi analisado o extrato mensal consolidado de investimentos da Maringá 
Previdência no mês de janeiro de 2016, sendo que a aplicação do Fundo Previdenciário apresentou saldo de 
R$137.838.826,07 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
sete centavos ) e do Fundo Financeiro de R$6.789.476,91 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). Em seguida foram analisados os Balanços 
Financeiros do órgão Gerenciador e do Fundo Previdenciário referente ao mês de janeiro de 2016, sendo que 
o primeiro apresentou uma receita de R$6.910.400,01 (seis milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos reais 
e um centavo) e despesa de R$6.102.650,92 ( seis milhões, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e 
noventa e dois centavos). Houve aporte por insuficiência de caixa no valor de R$ 3.877.775,65 (três milhões, 
oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). O saldo 
bancário Recursos RPPS, excluso consignação e taxa de administração em 29/01/2016 foi de R$6.932.828,57 
(seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavo). O 
Fundo Previdenciário apresentou receita de R$5.141.486,41 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) e despesa de R$ 74.429,92 (setenta e quatro 
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois, centavos), apresentando saldo bancário em 
29/01/2016 de R$ 141.510.087,18 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e dez mil, oitenta e sete reais e 
dezoito centavos).Foram concedidas dezesseis aposentadorias e uma pensão pelo Fundo Financeiro e órgão 

Gerenciador. Nada 	is havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros 

presentes. 
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Atestado Médico 

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente MARIA 
SANTINA CERA foi atendido no Hospital da Visão do Paraná, e 
necessita de afastamento dàs 08:40 às 10:30 de suas atividades. 
cid: h52.4 

Atenciosamente, 

Maringá, 29/02/2016 

ord. fino Taís C Çueflud 
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Obs:. Trazer essa receita no retorno. 

Cirurgia Vitreoretiniana Cirurgia de Miopia • Astigmatismo e Hipermetropia com Excimer Laser • Anel de Ferrara • Cross Unking 
Cirurgia de catarata com Facoemulsificação • Transplante de Córnea • Cirurgia de Glaucoma • Cirurgia de Estrabismo 

Exames Computadorizados • Biometria • Campimetria • Paquimetria • Topografia • Retinografia e Angiografia Digital • PAM • 0.C.T 
Fotocoagulação a Laser • Yag-Laser • Microscopla Especular de Córnea • Ultra-Som AM • Avaliação das Vias Lacrimais 

Curva Tensional Diária- Fundoscopla • Gonloscopla • iridectomia • Mapeamento de Retina • Tonometria • Trabeculoplastia 
Teste e Adaptação de Lentes de Contato 

Av. Rio Branco, 723 • Zona 05 • CEP 87015-380 • Maringá • Paraná 
Fone: 44 3032.3600 • www.hospitaldavisaodoparana.com.br  
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