
CONSELHO FISCAL

Ata da Assembleia Ordinária de 16/02/2021

Ata  da  Assembleia  Ordinária  do  Conselho  Fiscal  do  Instituto  de
Previdência  dos Funcionários  Públicos  Municipais  de  Guarulhos referente  ao  mês  de
fevereiro de 2021, que se realiza na Sede do IPREF, Rua do Rosário, nº226, Vila dos
Camargos,  Guarulhos,  na  sala  de  reuniões.  Às  09h00h  (nove  horas)  inicia-se  a
Assembleia  Ordinária  do  Conselho  Fiscal  (Gestão  2017/2021),  sob  a  Presidência  do
Senhor Sílvio Jorge de Oliveira e a presença dos membros: Gilberto Sousa de Medeiros e
Nelson dos Santos Serrano Filho. Ausente: Pedro Alves de Souza Junior.  Registra-se a
presença, dos servidores do IPREF que apresentarão documentos: Cristiano Augusto de
Oliveira  Leão  (Contador)  e  Verônica  Soares  Geraldi  (Seção  Administrativa  de
Investimento). Recebe-se documento nº 1 Relatório financeiro do mês de dezembro de
2020. O Sr.  Cristiano apresenta relatório financeiro referente ao mês de dezembro de
2020. O Conselho resolve aprovar o relatório. Recebe-se Docs. nº 2, Extrato consolidado
de ativo referente aos meses  novembro e dezembro, respectivamente, da Srª Verônica
que apresenta os dados de investimentos ao Conselho Fiscal e explica as questões do
cenário de investimentos e os resultados apresentados. O Conselho resolve aprovar os
investimentos. Passa-se a tratar do item 1 da Convocação da Assembleia Ordinária do
Conselho  Fiscal  do  IPREF,  análise  do  balancete  da  Receita  e  Despesa  do  mês  de
dezembro de 2020, encaminhados através de e-mail, e recebido através de protocolo e os
processos de aposentadoria e pensão por morte. Após análise este Conselho resolve
APROVAR SEM RESSALVAS  o Balancete do mês de dezembro de 2020.  O Senhor
Presidente  pergunta  se  há  mais  assuntos  a  serem  tratados  e,  sem  quaisquer
manifestações,  o  Senhor  Presidente  do  Conselho  Fiscal,  Sílvio  Jorge  de  Oliveira,
agradece a colaboração deste Conselho. Encerra-se a reunião às 12h (doze horas) do dia
16 de fevereiro de 2021. E, para constar eu, Gilberto Sousa de Medeiros (Secretário),
_____________________ lavrei esta Ata que após lida e aprovada é assinada por todos
os presentes.
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Gilberto Sousa de Medeiros ___________________________________

Nelson dos Santos Serrano Filho _______________________________
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CONSELHO FISCAL – IPREF                                                Assembleia Ordinária de 16/02/2020.


	
	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

