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REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mes de Junho de 2022, as 16 hs, na sala de reuniao na sede 

do FPMU, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal do FPMU. 

Com a presenga dos membros do Conselho Administrative, Ciaudecir luis de 

Oliveira, Simone Aparecida Freitas, Cassia Patricia M. Peres, Ivone Sueyagu A. 

Ferreira, Fiscal Suely Gongalves S. Araujo e Sueii Rocha Diniz, com a presenga 

de Denise Constante Freitas, Administradora do FPMU. Com quorum suficiente 

para deliberagoes, iniciou-se a reuniao com a seguinte pauta. ITEM 1- Do mes de 

Janeiro ate o mes de Maio foram decretados 23 aposentadorias e 05 pensoes 

por morte; ITEM 2 - os repasses do Ente como as contribuigoes dos servidores, 

parte patronal e aporte estao sendo creditados na conta corrente em nome do 

FPMU dentro do mes vigente. ITEM 3-0 calculo atuarial apresentado pela

Empresa Actuary Sistemas Previdenciarios no mes de Abril para o exercicio de 

2022, sera no total anual de R$ 16.060.732,26 anual, 

parcelas mensais no valor de R$

sendo pago em 12 

1.338.394,35. ITEM 4- Conforme Edital n° 

01/2022 para selegao de Entidade Fechada de previdencia Complementar - EFPC, 

foi homologado em favor da instituigao ICATU FUNDO MULTIPATROCINADOR,

declarada vencedora, com pontuagao de 282 pontos, a Entidade esta apta para 

implantar o Regime de Previdencia Complementar no Municipio de Umuarama, 

sera efetuado o Convenio de Adesao. ITEM 5 - o patrimonio liquido do FPMU no 

mes de maio/2022 esta no valor R$ 89.548.810,97, sendo aplicados em 

Instituigoes Financeiras em investimentos com rends fixa e renda varisvel, com 

resultado mensal negative no valor de R$ 158.327,22. ITEM 6 - Valor da folha de 

pagamento dos inativos no mes de maio R$ 2.946.844,74. ITEM 7- Ficando 

decidido a substituigao dos membros com mas de 03 faltas consecutivas ou 

alternada. Sera encaminhado pelo FPMU oficio para o Sindicato para indicagao de 

novos Membros para compor o Conselho Administrativo. ITEM 8 - Foi apresentado 

pelo Contador do FPMU a prestagao de contas contendo as receitas e as despesas 

do FPMU com superavit e os demonstrativos de balango anual. ITEM 9 - Foi 

enviado para a Camara Municipal Projeto n° 021/2022 com a inclusao no artigo 

da almea "c" referente a criagao do Comite de Investimentos e alteragao do 

ertigo 115 Taxa Administrativa, ambos da Lei complementar n° 089/2002. A 

elteragao do percentual da Taxa Administrativa se faz necessaria de acordo com

■i

Lei Federal 19.451/2020 de 18/08/202. Sendo retirado do Projeto original 
encaminhado ao jundico, o artigo contendo pagamento de Jeton para
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11 ill1 > I'Kconselheiros certificados e participantes das reunioes corno forma de incentive e>- 
responsabilidade dos mesmo, o setor de Planejamento orgamentario informou 

nao haver orgamento para pagamento dessa gratificagao no exerdcio da 2022 e 

o decreto pubiicado no mes de margo /2022 proibe criagao de novas despesas 

orgamentarias. Dessa maneira ficou acordado o anaiise de valores do incentive 

[jara inclusao na dotagao orgamentaria para exercicio de 2023 do FPMU, sendo 

rsalizado em no mes de setembro. ITEM 10 - conforme Portaria SEPRT/ME N° 

9.907 de 14/04/2020 sera exigido requisites minimos para conselheiros, 
antecedentes criminais, nivel superior e capacitagao para o exercicio de suas 

acribuigoes* como certificagao realizada por entidade certificadora, os titulares e 

suplentes deverao realizar uma prova de capacitagao, sera oferecido cursos para 

os conselheiros para apos realizagao da prova. ITEM 11-0 processo para 

aouisigao do veiculo para ser utilizado em visitas dos inativos, viagens para 

cursos e demais servigos da Previdencia, encontra-se em tramite nos setores da 

Prefeitura para liberagao e apos compra do mesmo. Nada mais havendo para 

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