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Ata n° 006 de 27 de outubro de 2022 - Reuniao Ordinaria do Conselho de Administragao do Fundo de Aposentadoria e 
Pensao dos Servidores Municipals de Santo Antonio de Padua/RJ, realizada as 10 boras na sede do FAP, sito, na Rua 
Prefeito Eugenio Leite Lima, n° 82-apt. 101 e 102-Terreo-Centro, nestacidade, atravesdo Decreto Municipal n° 111 de 
04 de outubro de 2017, tendo como Componentes nomeados pela Portaria n° 101/2022 de 19 de maio de 2022 o Diretor 
Presidente do FAP o Sr. Leonardo Pereira de Carvalho- servidor Efetivo, Sr. Tony Ferreira Correa - servidor Efetivo, Sr. 
Cleiton Bernardo da Cunha - servidor efetivo, Sr. Orlando Belitardo de Brito Junior - servidor efetivo, Sr. Julio Cesar Azevedo 
Paternostre - servidor efetivo e a Sra. Marcina Celestino - servidora aposentada. Em atendimento a disposigoes normativos 
e legais, os membros presentes do referido Conselho, passam a deliberar sobre o a pauta principal da.ordem do dia: Relatorio 
mensal analitico dos investimentos do mes de setembro de 2022, balancetes do mes de setembro de 2022. Apos a 
apresentagao dos assuntos da ordem do dia, prestados os esclarecimentos devidos e sanadas as duvidas pertinentes, 
entenderam conyeniente os membros presentes pela aprovapao do Relatorio mensal analitico dos investimentos do mes de 
setembro de 2022, do balancete do mes de setembro de 2022, sem ressalvas do que se pede que faga o devido registro 
para que os termos desta ata sejam registrados. Sendo assim, nao havendo nada mais a ser tratado, o conselho de 
administragao decidiu encerrar a presente reuniao. E nada mais tendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada 
portodos os membros presentes.
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