
EDTTALDE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO NSCAL DE ADMII\IISTRAÇÃO DO
FIIIüDO DE PRTVIDÊNCIA SOCIAL I}E SAITTANA DO CARIRYCE

A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO FISCAL E A DIT{ETORA PRESIDENTE DA
PREVISAN do Município de Santana do Cariri/CE, nos tennos do aÍ. 27 , § 2" da ki
Mnnicipal n'.7191203 e de acordo com as disposições prevista no art. 4" do Anexo II e

art. 3o, XfV do Anexo III, todos do Regimento lntemo do lnstituto de hevidência Social
do Município de Santana do CarirTCE, COIWOCA os membros do Conselho Fiscal e

de Administração, devidamente nomeados através da Portaria n'. 230/2021 de 24 de
fevereiro de 2021 e empossados, pÍra comparecerem à Reunião Ordiníria do Conselho
Fiscal e de Administração do Fundo de Previdência Social do Município de Santana do
Cariri, no mês de jtrhol2022, a ser realizad4 virtualmente, no dia 30 (trinta) de junho de
2022, com início as 09:30 horas, por meio da plataforma Google MeeÍ, gatuita e de livre
utilização, para deliberação da seguinte ordem do di4 em ruzão da não instauração da
reunião no mês passado por ausência de quórum:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas mensal do Fundo de Previdência;
2. Atividades e ações realizadas pela PREVISAN;
3. Outros assuntos de interesse do Conselho e do Fundo de Previdência.

O chamamento dos conselheiros para registrarem presença por meio de áudio e video,
terá início a partir das 09h30min do día301A612022, com tolerância de 15 minutos.

Até o horririo designado para a reunião de údeoconferência, as participantes deverão
acessar o link acima para sua entrada na sala virtual.

O liú de acesso a reunião por videoconferência será encaminhado até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da mesma, por meio do aplicativo whatsapp, ao telefone dos
participanles.

Santana do Cariri/CE, 15 de junho de 2022

Michele Alves Femandes
Presidente do Conselho Fiscal e de Administração da PREVISAN

Diretora Presidente da PREVISAN
Maria Lüeiadê Sousa Barbosa


