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REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta e um dias do mes de Agosto de 2022, as 16 hs, reuniram -se na sala 

de reuniao na sede do FPMU, os membros dos Conselhos de Administragao e 

Fiscal, convocados atraves de grupo de WhatsApp com a presenga dos membros 

do Conselho Administrative, Claudecir luis de Oliveira, Simone Aparecida Freitas, 
Anderson Martins Rocha e Josiane A. Ribeiro S. Fonte, membros do Conselho 

Fiscal Sueii Rocha Diniz, presente tambem a Administradora do FPMU Denise 

Constante Freitas, iniciou-se a reuniao com a seguinte pauta. ITEM 1- No mes de 

Julho foram decretados 05 aposentadorias e 02 pensoes por morte, no mes de 

agosto 05 pensoes.ITEM 2 - os repasses efetuados mensalmente do Ente para o 

FPMU, referente as contribuigoes previdenciarias dos servidores, parte patronal e 

aoorte estao sendo creditados na conta corrente em nome do FPMU dentro do 

mes vigente. ITEM 3 - Conforme Edital n° 01/2022 para selegao de Entidade
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Fechada de previdencia Complementar - EFPC, foi assinado pelo Sr. Prefeito o 

Convenio de Adesao entre o Municipio e a Instituigao ICATU FUNDO 

MULTIPATROCINADOR, declarada vencedora, sendo a Entidade apta para 

implantar o Regime de Previdencia Complementar no Municipio de Umuarama,
ssra efetuado o Convenio de Adesao. ITEM 4 - Utilizando as informagoes contidas 

na plataforma da Empresa Credito e Mercado, o patrimonio liquido do FPMU no 

mes de Julho de /2022 foi no valor R$ 89.338.953,89, sendo os alocados em 

Instituigdes Financeiras em investimentos com rends fixa e renda variavel, com 

resultado mensal positive nos rendimentos valor de R$ 1.640.381,02, sendo que 

a carteira de investimentos encontra-se enquadrada nos limites estabelecido pela 

resolugao 4.963/2021, os investimentos estao adequados a politics de 

investimentos. ITEM 5 - Valor da folha de pagamento dos inativos no mes de 

Agosto R$ 2.957.22.34. ITEM 6 - Apresentagao e aprovagao do relatorio fluxo de 

caixa demonstrando as receita e despesas, receita total do mes de Julho 

R$ 4.990.305,40 e a despesa R$ 2.976.586,65. ITEM 6 - A Aposentada membro 

do conselho Fiscal Suely Gongalves Serra Araujo, soiicitou em 29/07/2022 sua 

substituigao por motives particulars fica convocado seu suplente indicado pelo 
sindicato Jose Rodrigues Mendes para participagoes nas reunioes. , Nada mais 

havendo para tratar encerrou a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.

*
S3

j.

!' •
i.
if
V
P



Representantes do Conselho Fiscal - 2021/2023

Mes:

Titulares
Suely Gongalves S. Araujo

Sueli Rocha Diniz

Yara C. Q. da Silva Louren^o

Suplentes
Jose Rodrigues Mendes

Roivalino Da S. Brasilino

Cristiane De F. Silveira R.


