
 
 
 

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

 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/03/2017. 

 
 
As treze horas e trinta minutos do dia trinta março 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 
dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto relativo ao Balanço de encerramento do 
exercício de 2016, encaminhados pelo Conselho Fiscal; 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) O presidente apresentou aos conselheiros os relatórios gerenciais elaborados 
pelo órgão gestor do Instituto, já aprovados pelo Conselho Fiscal, constando de: Balanço Patrimonial (Ativo 
e Passivo), Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e todos anexos referentes ao 
exercício de 2016, documentos esses que após analisados por todos os presentes também foram 
aprovados sem nenhuma restrição, ratificando assim, todos os atos praticados pela Diretoria Executiva, e 
Conselho Fiscal. 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, 30 de março de 2017. 
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