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Fundo de Previdencia Municipal Umuarama

FPMU

ATA N° 05/2021

REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Aos primeiro dia do mes de dezembro de 2021, as 16 hs, na sala de reuniao na sede do 

FPMU, realizada reuniao com os membros do Conselho Fiscal, Suely Gongalves Araujo, Sueli 
Rocha Dinlz^Roivalino Brasilino, Administradora do FPMU iniciou a reuniao informando que foi 
encaminhado no e-mail dos Conselheiros o document© de Polftica de Investimento com a 

estrategica para o exercicio de 2022, a serem utilizadas nas aplicagoes do patrimonio liquido 

do Fundo de Previdencia nas Institutes bancarias sendo aprovada por todos conselheiros, a 

mesma sera encaminhada pelo CADPREV, e retificada no ano de 2022 de acordo com nova 

legislagao Resolugao CMN n° 4963 de data 25/11/2021; o patrimonio liquido do FPMU ate o 

mes de outubro e de R$ 82.386.914,75, os repasses do Ente contribuigdes dos servidores, 
parte patronal e aporte estao sendo creditados na conta corrente em nome do FPMU dentro 

do mes vigente. Foi pago o total do parcelamento entre o Munidpio e o FPMU, no valor de 

R$ 11.000.000,00 sendo esse valor aplicado no fundo de investimento fluxo, no Banco do
Brasil, com decisao do Comite de Investimentos e aprovagao do conselho. Foi aprovado pela

a Lei complementar n° 489/2021 de 12/11/2021
RPC, de acordo com Emenda

Camara Municipal de Umuarama, 
instituindo o Regime Previdenciario Complementar - 
constitucional 103/2019, com prazo para os Municfpios se adequarem ate 13/11/2021. Foi
realizado contrato entre o FPMU e Governo Federal para levantamento dos obitos dos

Sistema Nacional de Informagoes de Registro Civil - SIRC, foi 
encaminhado ao DATAPREV minuta de contrato para aprovagao e contratagao do novo 

sistema de Compensagao Previdenciaria COMPREV, entre regimes. No decorrer do ano de 

2021 foram decretadas 29 aposentadorias. Ocorreu falecimento de 25 aposentados e 6 

servidores ativos gerando 9 pensoes. No dia 09/12/2021 as 9 horas, sera entregue pelo Sr. 
Prefeito e Administradora do FPMU uma placa de ago com cafe da manha uma homenagem 

aos Aposentados do exercicio de 2021. Nada mais havendo para tratar encerrou a presente 

Ata, sendo assinada por todos presentes.

servidores inativos,


