
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INPREV 
 
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, as quatorze 
horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Varginha – INPREV – sito à Praça Marechal 
Deodoro, número cento e vinte, Centro, reuniu-se o Conselho Fiscal 
do referido instituto, instituído conforme Portaria 11.826/2015 para 
exercício no biênio 2.015/2.016. Presentes os conselheiros: Davis 
Tavares, Marco Antônio Silveira e Juliana de Paula Mendonça. 
Ausentes os conselheiros Berenice de Sousa Gonçalves, José Maria 
Megda, Júlio Cesar Rezende Angelo, Luiz Alberto da Silva, Marcelo 
Dominguito Ribeiro, Antônio Augusto Galdino e Danúsio Antônio 
Bueno. Havendo quórum iniciou-se a reunião sob a presidência do Sr. 
Davis, com verificação da documentação contábil dos meses de 
janeiro e fevereiro de dois mil e quinze que compreende: receitas, 
despesas, aplicações financeiras, extratos bancários, balancetes e 
demais documentos. Após o exame de todos os documentos, 
algumas dúvidas foram sanadas junto ao Ilmo. contador do INPREV, 
Sr. Paulo Alexandre Praxedes. Ficou acordado que o presidente do 
Conselho, Sr. Davis Tavares, enviará aos endereços eletrônicos 
conhecidos de cada um dos membros, cópia da Resolução 001/2009 
do Conselho Fiscal do Instituto, que dispõe sobre o Regimento 
Interno do próprio Conselho Fiscal, para conhecimento e, caso 
necessário, sugestões de aperfeiçoamento. Não havendo mais nada a 
tratar encerrou-se a reunião. Mas antes, como última deliberação, 
definiu-se a data da próxima reunião que fica desde já marcada para 
o dia dezenove de maio de dois mil e quinze, às 14 horas, no mesmo 
local, estando convocados todos os membros titulares bem como 
convidados todos os membros suplentes. Eu, Davis Tavares, 
presidente, na ausência do secretário, lavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada será pelos membros presentes assinada. 
Davis Tavares ......................................................................................... 
Juliana de Paula Mendonça .................................................................. 
Marco Antônio Silveira ......................................................................... 
 
 
  
  



  
 

 


