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Ata de reunlao extniordlnárla do Conselho Deliberativo do Fundo Prevldenclérlo do
munlclplo de Vera Mendes-PI.

RA MENDES - PREV

Fundo Previdenciário de Vera Mendes
C ·ntro - Vera i\kndc, -1 '1
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Email: veramprev@gmail.com
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Aos q uatro di11s d e dezembro d e dais m ll e dezenove, na sala de reun illa do VERA

1· 1111, ·

M EN DES-PREV, localizada na Ru a São Sebastião,
s/n - Centro, reuniram-se os
membros do Consel ho Deliberativo do Fundo Previden ciário do mu nldpio de Vera
M endes, com o objetivo de analisar p arecer c.on clu.sivo sob re a Política de
lnvestimen~ do Regime Ptóprio de Previdên cia Social M un icipa l. Os trabalhos
tiveram lnlcto sob a d ireç:lo do Getente do 1Fundo Previdenciário de Vera M endes, que
apresentou aos consel heiros a Política de lnvestimeRt.os para o eiterclcio de dofs ml'I e
vinte, Q,ue d ispõe sob re as d iretrizes de investimentos do Regime Própr1a de

LEO
Ili MEMBRO COMITÊ DE

P 10 SILVA
TIMENTOS VERA MENDES-PREV

Previdência Social do munídpio de Vera Mendes. O Gerente leu e explico u o
documento apresenta.do aos conselh ei ros, depois de lida e discutida os conselheiros
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resolveram aprovar a presente documentação acima citada. Nada ma i$ havendo a
tratar, o gere,nte encenou a reunião e pediu que o Presi dente l,wrasse a presente ata,
que lida e achada em conformidade vai assinada por todos os presente$,

PRESIDENTE 00 CONSELHO DELIBERATIVO VERA MENDES-PREV

DOM

Vera Mendes, 04 de dezembro de 2019.

A.ta de reunião extraordinária do Com~ de Investimentos do Fundo Previdenciário

do munitípio de Vera Mendes.PI.

Aos quatro dias de Dezembro de dois mil e dezenove, na sa'la de reunião do VERA

MENDES-PREV, localizada na Rua São Sebastião, n· s/n - Centro, neste munidpio,
reuniram-se os membro$ do Comitê de lnvestimento,s do Fundo Previdenciário do
munldpio de Vera Mendes, com o objetivo de analisar parecer condusivo e aprovação,

16 Anos

da Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social Municipal do
exercício de 2020. Os trabalhos tiveram início sob a direção do Gestor de Recurso do
Fundo Previdenciário de Vera Mendes e Gerente de Previdência, que apresentou aos
membros as diretfim de investimentos do RPPS do município de Vera Mendes do•
citado exercício. O Gestor leu e explicou o documento apresentado aos membros,
depols de lida e discutida os mesmos resolveram aprovar a presente dorumentação
acima dtada. Nada mais havendo a tratar, o gerente encenou a reunião e pediu que-

lavrassem a presente ata, que lida e achada em conformidade vai assinada por todos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

P:ROCESSO ADMI l$T:RATJVO, ()35f2(119
.JNEXICIBILJDADE DE LICITAÇÃO: 004/2(119
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os pr,esentes.

00 TRAT DO: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
C

P.J: 29.4 &5.438/0001 -99

E NDE REÇO: Ru.a Dcme,.,,,al Lobão, n• 21, Bairro Centro, Miguel Leão/PI

Vera Mendes - PI, 04/ de dezembro de 2019.

:BJ.E TO: Contnuaç!l.o das B andas: Bauda Casadões e CH "Cantor" para preslàçio de
serviços anisticoo musicais, em v i rtude do 24° Aniversário de Emancipação politica no
M unic!pio de São Migu.el da Baixa Grande/PJ.

dos

FUNDAMENTO LEGAL: a rt. 25,

m, da L<, j

8.66619'.3

FO NTE DE RECURSOS: FPM, ICMS, Conu, Movimento e outros.
DATA DA ASSINAT RA: 10/12/2019

VALOR: RS 37 .955,00 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais).
VIG1:NCIA: 60 (sessenta) d ias.
Publiqu.e-se,
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