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ATA DA nruNrÃo onurNÁnrA Do coNSELHo cESToR

Do FAPEN-Do vrÊs on JUNHo/2020

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte às nove horas e trinta

minutos, na Sala de Reuniões do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo

Largo, reuniram-se os membros do Conselho Gestor deste Instituto, a saber, Conselho

Administrativo e Conselho Fiscal, previamente convocados para: Aprovação de

Aposentadorias e Pensões, Apresentagão do Resumo Financeiro do mês de maio de

2020 e Prestação de Contas referente ao ano de 2019. Foi verificada a presença além do

Diretor Geral Sr. José Atilio Norberto, da secretária'oad hoc" Fabiana dos Reis Xavier e

dos conselheiros Emerson Quadros Zanetti, Marcos Antonio Age, José Carlos Ramos,

Carla Regina Borges Portella, Suzana Aparecida Borges Portella, Luiz Rogério da

Cuúa, Luciano Erico da Silva, Edmar Gequelim, Marcia Carlotto Totene - Presidente

do Sindicato do Magistério. O Diretor Geral inicia a reunião apresentando os processos

de aposentadorias e pensões para deliberação e aprovação, sendo eles: SIMONE

APARECIDA RIGONI MAGATON - Aposentadoria Voluntária Integral - Professora

lo Padrão; TEREZINHA DE LOURDES FRESSATO - Aposentadoria Voluntária

Integral - Agente de Saúde Pública; IVANIR ALVES HASS - Pensão Vitalícia;

ANTONIO COSTA Pensão Vitalícia; SALETE APARECIDA

ANDRADE - Aposentadoria Especial - Serviços Gerais. Após deliberação dos

processos mencionados, os membros do referido Conselho negaram a Aposentadoria

Especial à SALETE APARECIDA MOREIRA ANDRADE, por falta de amparo legal

por não cumprir todos os requisitos para a mesma, sendo os demais processos

aprovados pelos membros do referido Conselho. Em seguida o Diretor Geral Sr. José

Atilio Norberto apresentou o resumo financeiro referente ao mês de maio de 2020, o

qual atingiu a média positiva de 1,4318% (um vírgula quarenta e três dezoito por cento)

na aplicação dos recursos da Carteira de Investimentos. Na sequência o Diretor Geral

apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2019 discriminando os valores de

receitas e despesas item .a item, sendo o valor total de receitas de R$ 67.466.136,57

(sessenta e sete milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e trinta e seis reais e
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cinquenta e sete centavos) e o valor total de despesas de R$ 33.004.491,30 (trinta e três

milhões quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos) finalizando

com um superávit de R$ 32.039.621,72 (trinta e dois milhões trinta e nove mil

seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). Após a apresentação o Diretor

Geral deixou a palavra em aberto antes da deliberação final das contas. Não havendo

questionamentos o Diretor Geral colocou a disposição dos membros do Conselho

Gestor para deliberaçáo final a aprovação da prestação de contas de 2019, sendo

aprovado por unanimidade dos membros. O Diretor Geral agradeceu a todos os

membros dos Conselhos e servidoras pelo apoio durante todos os anos em que esteve a

frente do Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi

lavrada a presente ata que é assinada por todos os presentes.
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