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·P.M.M. L ·STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS_

CNPJ n° 06.082

- DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO r\
ELHO DE ADMINISTRAC-

- ezenove (19) dias do mês de fevereiro (02) de

ram-se na sede do Instituto de Previdência do

::.!elópolis, afim de que fossem empossados o

_-..........•.•..aistração e Conselho Fiscal, nomeados pelo Ch

'a n" 13.065 de 15/02/2013, para o período dejan .

_'---4"tlleceram dentre convidados, Diretores e Conselhei

assinaram a lista de presença. A Sessão foi presidi

- Alves, Diretora-Presidente, e Secretariada pela scclÍD:z.

Lacerda. Iniciando os trabalhos a Senhora Presi, _I!'" .l!g::iL:i!:.::Z=::

s os presentes que vieram prestigiar a posse dos n

__ ~o,s de posse, fez a leitura da Portaria da

...o_ _.._.........." •••. ação e Fiscal, explicou que estava de acordo c

2010. Em seguida solicitou que os membros q

compromisso: "PROMETO EXERCER, COM D,.L...&.II~"""'"

- - .fANDATO, RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO

ITERESSES DO INSTITUTO." respondessem

_IETO". Em seguida a Diretora Presidente

':;::::::;):'51'çãodos conselhos são as seguintes: ~C:..;:O~N:...:.:;;:;S.:;:E==-=~....;;o..:;:==..:.=:;..:..;:~~=

_ s Titular: Marlei Jorge Ferreira Queiroz, Emi .

Fernando Bondezan Ribeiro, Edmar Pereira Ga - Dar de Oliveira e

ze ilva de Freitas, Membros suplentes: Fernanda" ::-.=: eira Barboza, Marta

Cintra, Elaine dos Reis Pereira, Sirlene Borges Me'DÓlil~a. Eliane dos Reis Pereira

_ _ Pedro Rodrigues da Silva e Messias Jorge. CO. - O FISCAL. Membros

Bárbara de Cássia B. Oliveira, Mônica Amaro" . Alessandra C. Silva C.

- 13), às 10:00 horas,

- - o Município de

Conselho de

l:::J:::o::n-o . íunicipal,

a

e

IMO

ssados, cuja

_.._---.- Ana Maria de Paula Oli eira e Maria Thereza do . -..:. imento Almeida. Membros

-=-=:::..:" 0=-: Edson Luiz Queiroz Lima, Ronald Perrari Viana. eaedito Mendonça, Lourdnei

__ ••.••••..-~.:> e e Reinaldo Jorge icolino. A Diretora-Pre i e -•• explicou ao Conselho de

:..==::snlção que a nomeação de seu Presidente 6 de co tência do Chefe do Poder
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CNPJ 0° 06.082.303/0001-87

Executi 0, que assim o fez, nomeando a Sra. Marlei Jorge Ferreira Queiroz. Consultando a

Sra. Marlei sobre a designação do secretário do Conselho, a mesma ratificou a nomeação

o r. Emídio Barros Matos Junior. Consultou o Conselho Fiscal sobre a nomeação de seu

Presidente e secretário, por unanimidade, ratificaram a nomeação da Sra. Bárbara de

Cássia Basílio Oliveira para Presidente. e a mesma ratificou a nomeação da Sra. Mônica

Amaro Manhani para secretária. Pas ou então a palavra à Presidente do Conselho de

Administração, senhora Marlei Jorge Ferreira Queiroz, que fazendo uso agradeceu a

confiança do senhor Prefeito Juliano depositada em sua pessoa, e se prontificou a auxiliar

no que for necessário para o bom desempenho das atividades do Instituto. Da mesma

forma, passou a palavra a senhora B' ara de Cassia Basílio de Oliveira, Presidente do

Conselho Fiscal, que disse fazer suas - palavras da senhora Marlei, agradeceu a presença

de todos, elogiou a reforma das depen ências do Instituto, os funcionários e sua diretoria,

pediu a todos, tanto diretoria, funcio . '05 e conselheiros, que devem juntar esforços para

elevar o nome do Instituto, trabalhan dentro da legalidade. Ninguém mais dispondo da

palavra, a Senhora Diretora-Presiden: declarou encerrado os trabalhos, agradecendo a

presença de todos e solicitando a _---'>~~..:....:.._ Vânia Luci de Paula Ferreira

Lacerda, Secretária, que lavrasse _ resente ATA, que lavrei e após lida e achada

conforme, vai assinada pela Din 'a Executiva e pelos membros dos Conselhos

Administração e Fiscal empossado __ -guelópolis, 19 de fevereiro de 2013.

D ORIA EXECUTIVA

Marlei Jorge Ferreira Queiroz
Presidente (Titular)

A 0/%
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