
 
 
 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PITANPREV  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PITANGUEIRAS 

 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/06/2017. 

 
 
As nove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de dois mil e dezessete, o presidente do Conselho 
Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pitangueiras, Sr. Arzilio 
José Fernandes,  no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 85 e 86 da Lei 2.489 de 21 de 
Dezembro de 2.006, Convocou e Dirigiu a presente reunião para, junto dos membros do Conselho 
Administrativo do PITANPREV, discutirem e deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Leitura e discussão 
do Decreto 3.908 de 31 de maio de 2017; b) demais assuntos de interesse do Conselho de Administração.  
Assumindo a direção dos trabalhos, agradeceu a presença de todos que, atendendo o disposto nos artigos 
84, 85, § 11 e 86 da Lei 2.489/2006, se fizeram presentes à reunião extraordinária, para deliberar sobre os 
assuntos acima relacionados que, depois de amplamente discutidos, ficou deliberado o que segue: a) Foi 
lido e discutido o presente decreto e em com relação ao Regimento Interno do mesmo, em especial ao item 
1.1.4 em que o conselho Administrativo deverá indicar um membro dentre os servidores ativos que tenha 
implementado estágio probatório, sendo que além destas condições, o mesmo deverá possuir experiência  
técnica em uma das áreas de Administração, Contabilidade, Direito ou Economia, e não poderá pertencer a 
nenhum dos demais conselhos do Pitanprev. Foram colocados os nomes de Mônica Marim Camolezi e 
Patrícia Zapeloni Ramos para votação, que por unanimidade ficou aprovado o nome da Sra Patrícia 
Zapeloni Ramos para compor como membro do Comitê de Investimentos, autorizando assim o Diretor 
Presidente baixar ato nomeando a mesma. Finalizando, a Presidente abriu espaço, aos conselheiros, para 
discussão de outros assuntos de interesse do Conselho e, não havendo manifestação dos presentes, deu 
por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Eliana Regina Casadei ___________ 
que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente Ata que vai assinada pelos mesmos.     
 
 
 

Pitangueiras/SP, 01 de junho de 2017. 
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