
COMISSÃO DO FUNDO SOCIAL 

Presidente: Dr. Ernesto dos Santos Neto 

Tesoureiro: Dr. Genésio Pontoglio 

Secretário: Dr. Francisco Pedro Rodes Fontoura 

 

1. Total de Benefícios pagos aos familiares dos associados falecidos desde a criação 

do Fundo Social: de abril de 2006 até agosto de2017. Obs.: O Fundo Social foi criado em 

Abril de 2006. Pagou aos familiares dos associados falecidos a importância de 

R$3.103.000,00 (três milhões e cento e três mil reais) até 08/2017. 

 

2. Aplicação em CDB Flex Empresarial na Caixa Econômica Federal agencia 1565, 

conta corrente 003-1838-4. Até a data de 31/08/2017 R$2.271.172,23 (dois milhões e 

duzentos e setenta e um mil e cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos). 

 

 

3. Conta Poupança na Caixa Econômica Federal agencia 1565 nº013-6966-0. Total 

até 31/08/2017, R$314.379,00 (trezentos e quatorze mil e trezentos e setenta e nove 

reais). 

 

4. O total geral do montante em nome do Fundo Social, até 31/08/2017 é de 

R$2.585.551,23 (dois milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta 

e um reais e vinte e três centavos). 

 

 

5. Lembrando aos associados que o Fundo Social tem a importância de R$80.000,00 

(oitenta mil reais) da ADEPOL, referente a empréstimo concedido na gestão anterior. Em 

entendimento com o atual Presidente Dr. Noronha, será quitado no fim da atual gestão, 

corrigidos com juros da caderneta da poupança, tudo em acordo com a atual comissão do 

Fundo Social, presidida pelo Dr. Ernesto.  

 

6. Também lembrando aos associados, que as contas do Fundo Social são 

independente das contas da ADEPOL, mas está sob fiscalização do Conselho Diretor, 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da ADEPOL. 

 

 

7. Informamos aos Associados que o benefício “causa mortis” não tem custo, sendo 

¼ (um quarto) das mensalidades dos associados é repassado ao Fundo Social.  

 

 

Dúvidas poderão ser esclarecidas através dos telefones: 41 3222-9241 / 41 99255-9512 

 


