
J.P • S.P .M.M. 1:-;STITL'TO m: PREVIDÊ:\CIA DOS SERVIDORES rúaucos DO \1u:-;1cír10 oe 1111c11nórous 

C~P.1 o• 06.082.303/0001-87 
Pn1!1na 1de2 

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO CPSPMM - EXERCÍCIO DE 2.020. 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas, no Gabinete do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, em sessão 

extraordinária, reuniram-se os membros do Conselho de Administração com a presença 

dos membros: Ângela Maria Fernandez Canal (presidente), Lázaro de Carvalho Rodrigues 

(secretário), Mayda Peraro de Oliveira Jorge, Floranete Batista Barbosa Monteiro e Angela 

Maria dos Santos. Havendo número legal para a realização da sessão, a senhora Presidente 

a declarou aberta. Passando para a pauta: Ítem 1: Análise e deliberação sobre o Parecer 

do Conselho Fiscal das contas do IPSPMM referente aos meses de outubro, novembro 

e dezembro de 2.019. Inicialmente, com a palavra, a Presidente do Conselho Deliberativo 

infonnou que as contas referentes aos meses de janeiro a setembro de 2.019 foram 

analisadas e aprovadas na Ata da 5ª Sessão Ordinária do Conselho realizada no dia 

29/10/2.019, que porém, estão expostas para reapreciação do membros caso necessitem. 

Após o pronunciamento, foram apresentados balancete das receitas e despesas, empenhos, 

boletins de caixa e extratos com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Realizada a 

análise dos documentos as contas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2.019 foram aprovadas por unanimidade. Os membros do Conselho ratificam a Ata da - , t . 
5ª Sessão Ordinária, por conseguinte corroborando a aprovação das constas do IPSPMM . ( 

referente ao Exercício de 2.019. Í tem 2: Análise e aprovação dos Relatórios de Retorno ~~ 
e Meta Atuarial do exercício de 2.019. A Presidente do Conselho esclareceu que o \<-~ . 
Conselho Fiscal analisou os Relatórios de Retorno e Meta Atuarial do exercício de 2.019, ~ 

emitindo parecer favorável à aprovação. Em referidos relatórios pode-se constatar que os 

inveslimentos obtiveram retorno no exercício de 2.019 de 9,91%, equivalente à R$ 

J .773.266,97, face a meta atuarial de 9,61%. Os Conselheiros, por unanimidade aprovaram . 

os relatórios e Parecer, cujo Patrimônio Líquipo L) do IPSPMM encontra-se blindado 

por Lei Municipal. Não havendo nada mais a ~atar na reunião, a Sra Presidente declarou 

encerrados os trabalhos às dez horas. Eu, ---~.!:__- Lázaro de Carvalho Rodrigues, 
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secretário, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos os 

present~s. 

ÂÚgela Maria Fernandez Canal 
Presidente 

'l 
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Angela Maria dos Santos , 
Membro ,.,. .J 

Ma cla Peraro de Oliv~ira Jorge 
Membro 

/ 

Lázaro de odrigues 
Secretário 

i&'Jm~ 
' Floranete Batista Barbosa Monteiro 

Membro 
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