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ATA n°1 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERC1C10 DE 2018 
DO IPSPMM. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, em segunda
chamada, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Miguelópolis - IPSPMM, em sessão ordinária, sob a Presidência da Conselheira Ana
Renata de Paula M. Marim, e dos conselheiros presentes Luciana Regina Giroto Buck,
Luciano Paes dos Reis, Helena Maria Francisco dos Santos. A senhora presidente
cumprimentando a todos, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e entregou cópia da
ata da sessão anterior aos conselheiros que foi ratificada pelos presentes. Passando para a
pauta do dia: 1) balancetes de novembro e dezembro de 2017. Foram apresentados para
apreciação e deliberação: balancete das receitas e despesas, empenhos, boletins de caixa e
extratos. Após leitura, a Senhora Presidente colocou em discussão e votação. Os
Conselheiros, por unanimidade, manifestaram pela regularidade, emitindo o parecer
favorável à aprovação a ser encaminhado ao Conselho de Administração do Instituto. 2)
Calendário das sessões ordinárias do Conselho Fiscal do Instituto. Colocada a matéria em
discussão, num consenso geral, ficou estabelecido que as sessões ordinárias serão
bimestrais, conforme Calendário que fica fazendo parte integrante da presente, com início
às 15:00 hs na Sede do Instituto, sendo permitida a presença de outras pessoas a convite da
Presidente do Conselho, por indicação de qualquer membro, com direito a voz, mas direito
a voto, cuja presença seja considerada útil para fornecer esclarecimentos e informações. As
sessões poderão ser realizadas em outro dia útil da semana ou outra hora, ou ser canceladas
se inexistir matéria para conhecimento e deliberação do Conselho, mediante prévia
comunicação da Presidência. Encerrados os trabalhos com relação à pauta do dia, a
senhora Presidente aproveita a ocasião para deixar convocados os membros do Conselho
para sessão extraordinária a ser realizada no dia 12/03/2018, com a seguinte pauta: 1)
Contas do Instituto referente ao exercício de 2017. A senhora presidente deixou a palavra
livre, como ninguém quis fazer uso da mesma, a senJora presideSeAeclarou encerrados os
trabalhos da presente reunião às 15:55 horas. E i „,-,.., -,2,,,É 0.,-,Lk, Luciana Regina
Giroto Buck, Secretária do Conselho Fiscal, redigi a present Ata, que foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes.

-, . • / 41111..

WLA/W  -;aw".-14j:114~ - '2A.yejRc-J94C
' a Renata de Paula M. arim Luéiana Regina irfoto Buck
Conselheiro-Presidente '-' Conselheiro-Secretário

-If5
Helena Maria rancisco dos Santos Luciano Paes os Reis
Titular Titular

Av. Rodolfo Jorge ri' 630— centro — Miguelópolis/SP - CEP. 14530-000 - Fone: 16.3835-6644 - Fax: 16.3835-5055



I.P.S.P.M.IVI• INSTITUT° DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICiP10 DE MIGUELOPOLIS

CNPJ n° 06.082.303/0001-87

CALENDÁRIO 2018

SESSOES ORDINÁRIAS

CONSELHO FISCAL

Calenclario para o restante do exercicio de 2018 das SessZies Ordindrias do
Conselho Fiscal do IPSPMM — Institut° de Previdéncia dos Servidores PUblicos do Municipio
de Miguelópolis, aprovado na Sessão Ordindria de 28/02/2018.

Dia Mis
segunda-feira 16 ABRIL
segunda-feira 18 JUNHO
segunda-feira 20 AGOSTO
segunda-feira 22 OUTUBRO
segunda-feira 10 DEZEMBRO 

0 horario para inicio das reunieies sera as 15:00 horas na sede do Institut°.
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