Ata da reuniio do Conselho Municipal de
Previd€ncia - CMP, realizada no dia 19 de
junho de 2015 , na forma abaixo:

Aos dezenove dias do m6s de junho de dois mil e quinze, As onze horas e trinta
minutos, os membros do Conselho Municipal de previddncia, reuniram-se no
audit6ria do Fundo de Previd€ncia Social do Municipio de pirai, situado na Rua Dr.
Luiz Antonio Garcia da Silveira, no 15, Centro, pirai-RJ, sob a presid€ncia de

Paulo Rog6rio Afonso, e os seguintes membros Joselito Geraldo Alves, Rosane
Teixeira Passos, Antonio Ribeiro da silva, Ladislau Fajardo, designados titulares,

e

Robson Andrade Gathano, Kdtia sapedi pereira Vidal silva, Lana cristina
Ferreira de Moraes Hon6rio, Nilma Alves da silva, Maria cristina de Freitas solrza,

o Presidente abriu os trabalhos dando boas vindas a todos,
falou da importancia e responsabilidade dos conselheiros, e em conformidade
com o S 10 do art. |1'l da Lei Municipal no 1.104, de .19 de dezembro de2012.
designados suplentes.

conclamou a todos para escolha do Vice-presidente e secretdrio do conselho os
quais sio eleitos pelos conselheiros, a votagao foi aberta e foi eleito para Vice-

Presidente Ladislau cunha Fajardo e para secret6ria, Rosane Teixeira passos,
para o biEnio de 3010412015 a 3010412017. Ap6s a eleigdo o presidente
agradeceu

a todos e

dispensou os suplentes.

o

presidente no uso de suas

atribuig6es cientificou aos conselheiros do envio do Memorando no 060/2015 e
passou fazer a leitura. o memorando encaminha a prestagao de contas referente

ao exerclcio de 2014 do ordenador de Despesas do Fundo de previdencia do
Municipio de Pirai - FPSMP - Paulo Mauriclo carvalho de souza, da responsevel
pelos Bens Patrimoniais e Almoxarifado senhora Tinia Regina da Silva correa e
pela Tesouraria Mauri silva de Mesquita. o presidente passou a apreciagio e
votagao das mat6rias nele contidas.

o balancete Analitico e Financeiro do FpsMp
foi aprovado por unanimidade, pois os demonstrativos mensais apreseniados
estao revestidos das informag6es necess6rias para um adequado
acompanhamento da situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio. Da

mesma forma, verificou-se que todas as despesas fixas

e varidveis com

os

segurados inativos e dependentes, bem como os encargos incidentes sobre os
proventos de aposentadorias e pens6es pagos, foram devidamente registrados.

Quanto ds aplicag6es financeiras, todas estdo sendo efetuadas em instituig6es
que disponibilizam transag6es

que buscam alcangar a rentabilidade de acordo

com a meta atuarial almejada, com menor risco, de acordo com as empresas de
rating,

e

as Prestag6es de Contas do Ordenador de Despesas, dos respons6veis

pelos Bens Patrimoniais, Almoxarifado e Tesouraria, iamb6m foram aprovadas por

unanimidade pelos membros, pois, todas

se

encontram revestidas das

formalidades legais e de acordo com as normas gerais de contabilidade, ou seja,
todas as operagoes que envolvem direta e indiretamente o Patrim6nio do FPMSP,
estao devidamente escrituradas, mantendo inclusive total autonomia em relag6o a

escrituragao das contas

do Municipio, obedecendo as normas e

principios

previstos na legislag6o vigente, considerando para tanto as portarias do MPAS.
Apos a an6lise, o CMP por unanimidade, aprova sem ressalvas a Prestagao de
Contas do Ordenador de Despesa e dos responsdveis pelos Bens Pahimoniais e
Almoxarifado e pela Tesouraria do FPSMP. E
suDscrevo e assrno:

Paulo Rog6rio Afonso
Ladislau Cunha Fajardo
Rosane Teixeira Passos

Joselito Geraldo Alves
Ant6nio Ribeiro da Silva

eu

Rosane Teixeira Passos que

