
teToppa 
ente 

<19t 
Maria antina era 

Secretária 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, nomeado pelo decreto n. 

754/2013, e realizada às 08h (oito horas), do dia 17 (dezessete) de junho 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: Maria Santina Cera, Marcos Donizete de Souza, Arthur Magalhães Campeio Júnior 
e Hirozi Masak. Dando início aos trabalhos, foi analisado o extrato mensal consolidado de investimentos da 
Maringá Previdência no mês de fevereiro de 2016, sendo que a aplicação do Fundo Previdenciário apresentou 
saldo de R$155.545.262,17 j(cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos 
e sessenta e dois reais e dezessete centavos ) e do Fundo Financeiro de R$8.718.249,7(oito milhões, 
setecentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos ). Em seguida foram 
analisados os Balanços Financeiros do Órgão Gerenciador e do Fundo Previdenciário referente ao mês de 
junho de 2016, sendo que o primeiro apresentou uma receita de R$6.513.074,00 (seis milhões quinhentos e 
treze mil, setenta e quatro reais) e despesa de R$6.634.918,84 '(seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil 
novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos ).0 saldo bancário Recursos RPPS, excluso consignação 
e taxa de administração em 31/05/2016 foi de R$ 8.789.108,90 -(oito milhões, setecentos e oitenta e nove 
mil, cento e oito reais e noventa centavos ). O Fundo Previdenciário apresentou receita de R$4.136.688,47 
(quatro milhões, cento de trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) 
e despesa de R$86.457,90 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) 
apresentando saldo bancário em 31/05/2016 de R$155.584.381,671cento e cinquenta e cinco milhões, 
quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos. 
Foram concedidas vinte e quatro aposentadorias e duas pensões pelo Fundo Financeiro e órgão Gerenciador 
e uma aposentadoria e quatro pensões pelo Fundo Previdenciário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata que vi Isinada por todos os membros presentes. 
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