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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 março 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 inicio 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$145.555.903,22 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
novecentos e três reais e vinte e dois centavos) e do Fundo Financeiro de R$7.298.052,78 (sete milhões, 
duzentos e noventa e oito mil, cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos). Em seguida foram analisados 
os Balanços Financeiros do Órgão Gerenciador e do Fundo Previdenciário referente ao mês de fevereiro de 
2016, sendo que o primeiro apresentou uma receita de R$7.007.230,59 (sete milhões, sete mil, duzentos e 
trinta reais e cinquenta e nove centavo ), sendo que houve aporte financeiro no valor de R$3.831.000,00 (três 
milhões e oitocentos e trinta e um mil). A despesa foi de R$6.329.466,62 (seis milhões, trezentos e vinte e 
nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos ).0 saldo bancário Recursos RPPS, 
excluso consignação e taxa de administração em 29/02/2016 foi de R$7.603.720,78 (sete milhões, seiscentos 

e três mil, setecentos e vinte reais e setenta e oito centavos). O Fundo Previdenciário apresentou receita de 
R$4.219.090,34 (quatro milhões, duzentos e dezenove mil, noventa reais e trinta e quatro centavos) 

e despesa de R$76.321,24 (setenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) 
apresentando saldo bancário em 29/02/2016 de R$145.558.927,31 (cento e quarenta e cinco milhões, 
quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) 
Foram concedidas dezesseis aposentadorias e três pensões pelo Fundo Financeiro e órgão Gerenciador e 
duas aposentadorias pelo Fundo previdenciário. Finalizando os trabalhos, foi apresentado o Balanço 
Financeiro da Maringá Previdência referente ao exercício de 2015, sendo que posteriormente será emitido o 
relatório anual. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros 

presentes. 
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