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REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezesseis dias do mes de Margo de 2022, as 16 hs, na sala de reuniao na 

sede do FPMU, reuniram-se os membros do Conselho Administrative e Fiscal do 

FPMU. Presentes na reuniao membros do Administrative Claudecir Luis de Oliveira, 
Anderson Martins Rocha, Ivone Sueyagu A. Ferreira, Adriana Cristina Dias. Do 

Fiscal Sueli Rocha, presente Denise Constante Freitas, Administradora do FPMU. 
Com quorum suficiente para deliberagoes, iniciou-se a reuniao com a seguinte 

pauta. ITEM 1- Anteriormente a reuniao para conhecimehto e analise foi 
encaminhado no e-mail dos Conselheiros o document© de Politica de 

Investimento com a estrategica para o exerdcio de 2022, aprovado pelo Comite 

de Investimentos a serem utilizadas nas aplicagoes do patrimonio liquido do 

Fundo de Previdencia nas Instituigoes bancarias, a mesma sera retificada e 

adequada de acordo com nova legislagao Resolugao CMN n° 4963 de data 

25/11/2021, sendo apresentada, aprovada e assinada pelos Conselheiros 

devendo ser encaminhada ao CADPREV em margo de 2022. ITEM 2 - 
Apresentagao e aprovagao do relatorio de Investimentos o patrimonio liquido do

R$ 78.435.810,53, aplicados em 

Instituigoes Financeiras em investimentos com renda fixa e renda variavel. Com 

resultado mensal negative no valor de R$ 86^598724; A renda fixa e variavel 

domestica e do exterior seguem instaveis, apresentando rentabilidade negative

FPMU no mes de fevereiro/2022 e de

na maior parte do penodo, devido a varies fatores na economia do Pais como 

Pandemia do COVID, Guerra na Russia. ITEM 3- os repasses do Ente como as 

contribuigoes dos servidores, parte patronal e aporte foram creditados na conta
corrente em nome do FPMU no Banco do Brasil dentro do mes vigente. ITEM 4 - 
Atraves de portaria foi criado Grupo de trabalho para acompanhamento da 

contratagao de instituigao da Entidade Fechada de Regime previdenciario 

Complementar - EFRPC, edital sera publicado no site, e diario oficial do Municipio,
de acordo com Emenda constitucional 103/2019. ITEM 5 - Nos meses de Janeiro 

e Fevereiro foram decretadas 09 aposentadorias. Ocorreu falecimento de 09 

aposeritados gerando 4 pensoes. ITEM 6 - Foi publicada Portaria n° 1.010/2022 

de 03 de margo de 2022 constituindo grupo de trabalho para estudo de 

implementagao da Reforma da Previdencia do RPPS de Umuarama, considerando 

Emenda Constitucional n° 103/2009 de 12 de Novembro de 2022. ITEM 7 - 
Apresentado Projetos de Seguranga, Governanga e Etica de acordo com o Pro 

Gestao, sendo disponivel no Site do FPMU. ITEM 8 - Foi realizada dispense de
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para construgao de Site, sendo o mesmo dinamico, moderno, atualizado para dar 
continuidade ao Processo do Pro Gestao,. sendo a Empresa Agenda Ecode de 

Umuarama vencedora, efetuado contrato com DATAPREV para acesso a consultas
de certidoes de obito, sistema nacional de informagoes de registro civil - SIRC, 
sendo realizado contrato com o COMPREV para acesso de servigos de
compensagao previdenciaria. entre ps regimes. ITEM 8- Foi realizado concurso
Publico para Secretario Escolar e Professores de 20 e 40 boras semanais, ate o 

mes de fevereiro foi admitido 147 servidores Estatutarios, com essas admisspes
os 14 % do desconto previdenciarios na remuneragoes dos servidores surtira
efeito positive no Patrimonio do FPMU, para o mes de abril sera publicado edital 
para concurso com vagas para Motorista II, Servente Geral e Auxiliara .de 

servigos Gerais, sendo de suma importancia para o FPMU. ITEM 9 

apresentado pela Empresa Actuary Sistemas Previdenciarios um parecer previo 

do calculo Atuarial para o ano de 2022, com 03 opgoes de piano de amortizagao, 
sendo aprovado pelo Sr. Prefeito a opgao n° 01 Plano de Amortizagao por Aportes 

no valor de R$ 16.060.732,26 anual, para ser pago em 12 parcelas mensais no 

valor de R$ 1.338.394,35 sendo o deficit total do Ente para o FPMU no valor de 

R$ 477.997.983,95. ITEM 10 - Apresentagao e aprovagao do relatorio fluxo de 

caixa demonstrando as receita e despesas, receita total do mes de Janeiro foi de 

R$ 1.616.812,15 e a despesa R$ 2.905.589, no mes de fevereiro receita 

R$ 3.559.258,20 e despesa de R$ 2.913.434,03,
R$ 4.531.347,73 e despesa R$ 2.919.880,98. ITEM 11 - Apresentado e Aprovado 

o Balango Patrimonial do ano de 2021. Nada mais havendo para tratar encerrou 

a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.
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