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Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

Autarquia Municipal
CNPJ N° 05.129.529/0001-23

ata da reunião EXTRiinpoiNÁRTfl nn rnMcc. Fi<;rai
DO IPREVITA

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove às dez
c  ̂ -^'d "a saia da Diretoria Executiva do IPREVITA
fóf reaüLda^n ® ~ "apemirim-Es;roi realizada a reunião extraordinária do Conselho Fiscal qnh a
Presidência de MELQUISIDEC DA SILVA SANTOS. Havendo número

l!?e^ mntni? declarada aberta a reunião,
SOARES DF sZ'r7A Conselheiros titulares MOISÉS
MARM DE SOnzA » r a BAHIENSE MARTINS e ALDA
PEREIRA TAMA n O Conselheiro titular WALDEMIRPEREIRA gama O Senhor Presidente iniciou a reunião nomeando a
Servidora Isabella Ribeira Marinuzzi para secretariá-la. Em seguida o
residente informou que a reunião tinha como objetivo analisar e

aprovar as contas referentes ao SEXTO BIMESTRF/9ni« hom ̂
do PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRES/2019 D^Inte
Senhor Presidente deixou a disposição dos Conselheiros os seguintes
ocumentos e relatórios: Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas

Extrato^B^a^ncários pagamento de diárias,Extratos Bancários, Conciliações Bancarias de Contas Correntes e de

nvS!mel°s' ^ "nTnceira deInvestimentos. Foram explanados assuntos relativos aos

164 562 ° SEGUNDO BIMESTRE/2019 em R$
sisentn A Hnf. ' ? ® f ® d^Pd-o milhões, quinhentos e
r!nf! \ A ° mil, quinhentos e dois reais e sessenta e cincocentavos). Apos a analise, pelos Conselheiros presentes que fizeram

escfarecidL^''mIo^^r®%^ questionamentos, as dúvidas foram todasesclarecidas pelo Senhor Presidente. O mesmo indaoou n

anã'lisa"dore md^n' ""3 documentos apresentados e
Assim n qpnhn M manifestaram pela regularidade e aprovação.Assim, o Senhor Melquisedec da Silva Santos - Presidente, declarou

SeX B?mestre7/m'R lancetes/relatórios referentes aosexto Bimestre/2018, bem como o Primeiro e Seannrin

enTerfadf às^dez'^ho ""^is a tratar, a reunião foiencerrada as dez horas e cinqüenta e cinco minutos. Eu, Isabeila
Rib^o Marinuzzi, secretariei os trabalhos e subscrevo

seguida dos demais presentes.

Tel.: (28) 3529-6151
Rua Crisanto Araújo, 97 - CEP 29330-000 - Centro - Itapemirim-ES

www.iprevita.com.br | E-mail: iprevita@iprevita.com.br

km

H. *1

àJl

■tytjíi

âij



il

A  .
PREVITA /

Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

Autarquia Municipal

CNPJ N" 05.129.529/0001-23

M^quisedec daJ jva Santos - Presidente

Màisés Soares

José Alberto

Alda Ma

deiSo jza

Martins

á.

4

míI

Mi

Tcl.: (28) 3529-6151
Rua Crisanto Araújo, 97 - CEP 29330-000 - Centro - Itapemirim-ES

; www.iprcvfta.coiii.br | E-niall:lprovlta@>lprcvlta.com.br

IL,ji


