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ATA Nº 02/2017. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos cinco dias do mês de unho de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta minutos, no 

Gabinete do Instituto de revidência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, 

reuniu-se em sessão ordin' ia, o Conselho de Administração do Instituto, com a presença dos 

seguintes membros titulare : Helton Luiz Meneses de Souza, Ana Paula Bofi, José Paulo Tosta~ 
Barbosa, Edna Pereira Ga alde Barbosa, Adibi Natalina Abrahão e Silvana de Paula Gambi.\;?) 

Registrou-se a ausência d conselheiro titular, Roselito Barbosa Gonçalves e a presença do ·~ 
membro suplente, represent nte do Poder Legislativo, Messias Jorge. Esteve presente também o~ 
Presidente do Comitê de Investimentos, senhor Reinaldo Jorge Nicolino, a convite do Presidente <l'\ 
Conselho. Havendo número legal para a realização da sessão o Presidente distribuiu cópia da ata da 

reunião anterior, dispensan o sua leitura nos termos do § 1° do Art. 11 do Regimento Interno. O J 
Senhor Presidente explicou que somente tem direito a voto os membros titulares. Expediente:~· 
Apresentou aos Conselheir s a Lei nº 3.674 de 2017, para conhecimento. Na sequencia, o senhor 

Presidente apresentou ao C nselho, requerimentos de pagamento do abono natal (décimo terceiro) 

do exercício de 2017. Cons ltando os Conselheiros quanto à inclusão dos mesmos na pauta do dia, 

(1 
!\ 
~ ' . ' 

1 
todos concordaram passan o a ser o item 4 da pauta. Passando para a pauta do dia: Ítem 1: i 

·~ ; 
A recia ão das Atas 1 ª a ª/201 7 da Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos. O senhor~ 

Presidente solicitou a secret'ria que procedesse a leitura das atas. Na sequencia, convidou o Senhor \&. 
1 

Reinaldo para que fizesse s as considerações, inclusive sobre a alteração na Política de Investimos \ 

para o exercício de 2017 e róximos cinco anos. Instados a votação, o Conselho por unanimidade 

deliberou pela aprovação as Atas e retificação da Política de Investimentos para reparar tão 

somente para zero o limite i ferior em ativo Fl em direitos creditórios - aberto - sênior Art. 7°, VI, 

bem como para Alocação Estratégica para os próximo cinco anos. Ítem 2: Apreciação dos 

balancetes dos meses de ºul o a dezembro de 2016 com ores ectivo arecer do Conselho Fiscal. 

Foram apresentadas aos co selheiros, cópias dos balancetes da receita e da despesa, empenhos, 

boletins de caixa, extratos, om o respectivo parecer do Conselho fiscal. Após análise, colocados 

em votação pelo presiden e do conselho, foram aprovados pela totalidade dos conselheiros 

presentes. Ítem 3: A recia o da Presta ão de Contas Anual do IPSPMM referente ao exercício de 

Presidente aos 
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conselheiros, as peças contáb is (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial 

e Variações Patrimoniais) j ntamente com parecer favorável do Conselho Fiscal. Colocada em 

votação a prestação de cont s e com base no Parecer Positivo do Conselho Fiscal, deliberou-se 

pela aprovação da mesma. Ít m 4 da auta: Pagamento antecipado de gratificação natalina. Feito 

a leitura dos requerimentos pela secretária, ficou aprovado por unanimidade dos Conselheiros, 

autorização para pagamento roporcional a todos requerentes. Deixada a palavra livre, foi discutido 

pelos Conselheiros a resp ito dos parcelamentos não pagos pela Prefeitura bem como as 

contribuições patronais não repassadas. Ficou decidido que a Diretoria Executiva deve efetuar a 

cobrança do pagamento ao oder Executivo, com a comprovação do ato a este Conselho. Não 

havendo nada mais a tratar a reunião, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze 

horas e quinze minutos. E , ___ __,......,~- Silvana de Paula Gambi, secretária, lavrei a presente 

Presidente 

He ton Luiz Me eses de So za 

Membro titular 

Edna Pereira Gabalde Barb sa 

Membro titular 

Membro suplente 

ai assinada por todos presentes. 

Silvana de Paula ~,bi 
Secretária 1/ 

\,~np.Paula Bofi 

Membro titular 

Adibi N 

Membro titular 

Reinaldo Jorge Nicotino 

Convidado 
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