
GOIANAPREVI Instituto de Previdência Social do Municipio de Goiana
Pernambuco 

7 COMPROMISSO COMO FUTURO 

Goiana, PE, 01 de março de 2021.

Oficio ne 14/2021 

AO BANCO BRADESCOp 

AGENCIA GOIANA-PE 

Senhor Gerente, 

Utilizo-me do presente expediente para solicitar a V.2 S.2 a atualização de 
poderes dos servidores do INSTITUTO DE PREVIDËNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 
DE GOIANA, GOIANAPREVI, GOIANA-PE, CNPJ N° 07.017.355/0001-32 junto a 
esta instituição financeira. De modg a possibilitar a movimentação de todas as 
contas correntes, poupanças.apagõese demais contas existentes: 
EVALDO GØNÇAtVESDEAZEVEDO 2021 

. 

(GERENTE DE PREVIDÊNCJA)AVeS 

JOSINALD6 BiZERRA CHAVES
(ASSISTENTE FINANCEIRO) 

Ficando aos mesmos delegados os poderes para emitir cheques, abrir
contas de depósitos autorização cobranças, utilizar o crédito aberto na forma e 
condições, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e 
comprovantes, requisitar talonário de cheques, autorizar débitos em conta 
relativa às operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar 
cartão eletrônico, movimentar conta corrente em cartão eletrônico, 

sustar/contra ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações financeiras, cadastrar/alterar/bloquear senhas, efetuar 
saques de contas correntes, efetuar saques de contas poupança, efetuar
pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, 
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efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas de aplicações e 

programas de repasses de recursos e liberar arquivos de pagamentos no GER. 

FINANCEIRO, solicitar saldo e extratos de investimentos. Solicitar saldo, extrato
de operações de créditos, emitir comprovante, efetuar transferências para a 
mesma titularidade, assinar contratos de derivativos, fechar aplicações de 

derivativos, encerrar contas depósitos, consultar obrigações de débito direto
autorizados e assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de 

serviços. 

As Movimentações bancárias, ora delegadas, deverão ser realizadas em 

conjunto de no mínimo 02 (dois) responsáveis. 

Aproveitando o ensejo, renovo protestos de respeito, estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

Evaldo
Gonçalves 

de Azevedo
Gerente de Previdência 

EVAortaria n* 623/2021- 

EVALDO GONCALWES DE AZEVEDo 
(Gerentede Previdência) 
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