
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INPREV 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 
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. Tendo sido 
previamente convocados os conselheiros titulares, e também 
convidados os conselheiros suplentes, assim estava composta a 
Comissão na ocasião: presente o conselheiro Davis Tavares, titular, 
ausente o suplente Julio Cesar Rezende Angelo; presentes o 
conselheiro Marco Antonio Silveira, titular, e também o suplente 
Danúsio Antônio Bueno; presente a conselheira titular Juliana de Paula 
Mendonça, ausente a suplente Berenice de Souza Gonçalves; ausentes 
o conselheiro Luiz Alberto da Silva, titular, e também o conselheiro 
José Maria Megda, suplente; presentes os conselheiros Antônio 
Augusto Galdino, titular, e Marcelo Dominguito Ribeiro, suplente. A 
ausência do conselheiro Luiz Alberto da Silva foi devidamente 
justificada, decorrendo de razões médicas. Havendo quórum iniciou-
se a reunião sob a presidência do Sr. Davis. No início da sessão, o Sr. 
Diretor Presidente do Instituto solicitou que lhe fossem concedidos 
alguns minutos para que, fazendo uso da palavra, procedesse a 
explanações sobre assuntos diversos inerentes ao Instituto as quais, 
por sua pertinência, foram atentamente ouvidas pelos Conselheiros 
presentes. Ao final, houve agradecimentos recíprocos pela 
intervenção e, retirando-se o Sr. Diretor Presidente, a Comissão 
passou a verificação da documentação contábil dos meses de janeiro 
e fevereiro de dois mil e dezesseis, que compreende: receitas, 
despesas, aplicações financeiras, extratos bancários, balancetes e 
demais documentos. Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a 
reunião. Definiu-se a data da próxima reunião, que fica desde já 
marcada para 17 de maio do ano de dois mil e dezesseis, as 13:30 
horas, no mesmo local, estando convocados todos os membros 
titulares bem como convidados todos os membros suplentes. Eu, Davis 
Tavares, presidente, em substituição ao secretário, lavrei a presente 
ata que, após lida e aprovada será pelos membros presentes assinada. 
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