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Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

CONSELHO FISCAL 3° TRIMESTRE/2020
9 mensagens

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 27 de março de 2020 13:44
Para: Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>, "Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse"
<imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>, lu.vendrame@hotmail.com

Boa tarde Bruno! 
Boa tarde Lu!
Tudo bem com vocês? Espero que sim
Seguem anexos documentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro para apreciação. O mês de março assim
que fechar eu encaminho também.
O que segue segue creio que já dá pra ir adiantando. Vão verificar que o que segue são:
-Extratos dos Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e extratos de investimentos;
-Balancetes de Despesas, Receitas e relatório de pagamentos;
- Repasses das contribuições prev. da Prefeitura e parcelas do acordo;
-Benefícios concedidos no período ;.
Passei documentos mais detalhados referente aos valores mais relevantes.
Os demais lançamentos poderão conferir em detalhes nos extratos.
Lembro ainda que os mais detalhados se encontram também nas ATAS de reuniões do Conselho administrativo e
ainda no site estão as APRs para utilizarem como referência as lançamentos.
Ressalto também que estou sempre a disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário. 
Desde já agradeço, um forte abraço e um excelente final de semana.
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

  

2 anexos

CONSELHO FISCAL JANEIRO-2020.zip
5534K

CONSELHO FISCAL FEVEREIRO-2020.zip
14070K

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 17 de abril de 2020 10:09
Para: Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>, "Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse"
<imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>, lu.vendrame@hotmail.com

Bom dia Bruno! Bom dia Lu!  tudo bem?
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Seguem anexos documentos relativos ao mês de março de 2020 para apreciação.
Só para fins de corrigir o título do e-mail, pois está nomeado como Conselho Fiscal 3º Trimestre, quando na verdade
é 1º Trimestre. Ok?
Peço por gentileza me informar caso notem falta de alguma informação ou documento.
Estou a disposição para maiores esclarecimentos.
Um abraço! 
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONSELHO FISCAL MARÇO-2020.zip
5337K

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 30 de abril de 2020 10:00
Para: Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>, "Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse"
<imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>, lu.vendrame@hotmail.com

Bom dia Bruno! Bom dia Luciana!  tudo bem?
Primeiramente mais uma vez obrigado pela atenção e compreensão, tendo em vista essa fase que estamos
enfrentando faz com que tenhamos que nos adaptar.
Considerando ainda ter estendido o período de isolamento social, estou encaminhando a minuta da ATA de reunião
desse 1° trimestre, aproveitando o ensejo para mais uma vez, corrigir o título do e-mail está como 3º trimestre.
Portanto onde se lê 3° trimestre leia-se 1° trimestre
Considerando os e-mails anteriores enviados munidos com os documentos relativo ao período para apreciação de
vocês, serviu de base para elaboração da minuta desta ATA, mas que está aberta para considerações que acharem
necessárias. Ao final, a mesma será consolidada e encaminharei em PDF para aprovação.
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

MINUTA DA ATA DE REUNIÃO N° 02-2020 - CONSELHO FISCAL 1º TRIMESTRE.docx
114K

Luciana vendrame <lu.vendrame@hotmail.com> 30 de abril de 2020 11:07
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>,
"Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse" <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>

Bom dia a todos,

Em analise aos documentos apresentados e com relação também a minuta apresentada, manifesto
minha aprovação.

.

De: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 30 de abril de 2020 13:00
Para: Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>; Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse
<imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>; lu.vendrame@hotmail.com <lu.vendrame@hotmail.com>
Assunto: Re: CONSELHO FISCAL 3° TRIMESTRE/2020
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avg.com.

Imprensa <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br> 30 de abril de 2020 12:01
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, lu.vendrame@hotmail.com

Bom dia a todos.

 

De minha parte, estou de acordo com a Ata rela�va ao 1º trimestre de 2020. Recomendo
somente redobrarmos a atenção quanto aos inves�mentos de maior risco e vola�lidade
neste período de instabilidade, adotando sempre que possível posição mais
conservadora no sen�do de minimizar perdas e resguardas os interesses dos segurados
neste período de crise mundial.
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Também sugiro ao diretor-presidente que, sempre que possível, encaminhe a este
conselho juntamente com a ata ou mesmo anteriormente um relatório com uma breve
análise contextualizando as principais ações realizadas no trimestre para a obtenção do
resultado financeiro, pontuando suas considerações sobre tais resultados ob�dos e as
projeções para o trimestre seguinte com base na conjuntura polí�co-econômica do país
(apenas a �tulo de ilustração, seria algo nos moldes do relatório feito pelo Comitê de
Polí�ca Monetária do Banco Central).

 

Obrigado.

 

Atenciosamente.

 

 

 

 

Bruno Felisbino

Assessor de Imprensa (Mtb: 51682)

 

Rua Santo Antonio | 400

Santo Antonio de Posse | SP | CEP 13830-000 

+   imprensa@camarasaposse.sp.gov.br

8 www.camarasaposse.sp.gov.br

( 55 19 3896-1676 | 55 19 3896-3342 

( 55 19 99776-0458

 

 

 

 

De: Ronaldo Carlos de Souza [mailto:ronaldo.ipremposse@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2020 10:00
Para: Bruno Felisbino; Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse; lu.vendrame@hotmail.com
Assunto: Re: CONSELHO FISCAL 3° TRIMESTRE/2020

 

Bom dia Bruno! Bom dia Luciana!  tudo bem?

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Livre de vírus. www.avast.com.

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 30 de abril de 2020 12:24
Para: Imprensa <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>
Cc: lu.vendrame@hotmail.com

Pois não Bruno
Primeiramente obrigado pelas considerações.
Conforme poderá ser observada nas ATAs do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, a posição tomada
para o atual cenário foi extremamente defensiva, onde as movimentações foram realizadas em CDI e IRF M1. Para o
atual cenário é recomendado não realizar momentos bruscos na carteira a fim de não contabilizar perdas. Importante
ressaltar que a estratégia adotada na política de investimentos em novembro/2019 foi traçada numa projeção de
cenário que veio totalmente contra com o cenário que estamos vivenciando. Só para caráter de informação, com
fechamento da cota de ontem, nota-se que houve uma recuperação de 13,9%  na bolsa, diante dos 28% perdidos.
Começaram também no dia de hoje, serem divulgados os fechamento de trimestre das instituições financeiras, que
eram tão aguardado. 
Estarei consolidando a ATA com as considerações para apreciação 
 
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 30 de abril de 2020 12:45
Para: Imprensa <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>
Cc: lu.vendrame@hotmail.com

Prezados,
Após prévia aprovação da minuta, segue anexa a mesma finalizada com as correções e considerações para
apreciação.

        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
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     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ATA REUNIÃO CONSELHO FISCAL 1° TRIMESTRE-2020.pdf
1144K

Imprensa <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br> 30 de abril de 2020 13:49
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

Ata aprovada.

 

Obrigado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luciana vendrame <lu.vendrame@hotmail.com> 30 de abril de 2020 14:57
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>,
"Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse" <imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>

Boa tarde a todos,

Aprovado!!!

Att

Enviado do Outlook Mobile

From: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>
Sent: Friday, March 27, 2020 1:44:42 PM
To: Bruno Felisbino <brunojornalismo@hotmail.com>; Assessoria de Imprensa Câmara S.A. Posse
<imprensa@camarasaposse.sp.gov.br>; lu.vendrame@hotmail.com <lu.vendrame@hotmail.com>
Subject: CONSELHO FISCAL 3° TRIMESTRE/2020
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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