
l.P. S. P .M.M. 1:-;snTuro Dr. PRr.vmÊNnA oos !>ERv1oom::s P( oucos oo :\1cN1cír10 oE :\llGLELôPous 

CNPJ n•06.082.303/000l-87 
Pagma 1 de 2 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELI 10 DE ADMINISTRA CÃO DO 

EXERCÍCIO DE 2019 DO IPSPMM. 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas, no 

Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Miguelópolis, em sessão ordinária. reuniram-se os membros do Conselho de 

Administração com a presença dos membros: Ângela Maria Fernandez Canal, Lázaro de 

Carvalho Rodrigues, Luciane de Freitas Moisés Urias, Mayda Peraro de Oliveira Jorge e 

Floranete Batista Barbosa Monteiro. Registrou-se a ausência da conselheira Talita Helena 

de Faria Moraes que não pode estar presente por motivos de saúde. Havendo número legal 

para a realização da sessão a senhora Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, 

dispensando sua leitura nos termos do § l ºdo Art. 11 do Regimento Interno. Passando para 

a pauta do dia: Ítem 1: Balancetes de janeiro a setembro de 2019. Foram apresentados 

para apreciação e deliberação: balancete das receitas e despesas, empenhos, boletins de 

caixa e extratos com o respectivo parecer do Conselho fiscal. Após análise, colocados em 

votação pela presidente do conselho. foram aprovados pela totalidade dos conselheiros 

presentes. Ítem 2: Relatório de Retorno e Meta Atuarial, emitidos pela Crédito & 

Mercado, de .Janeiro a Setembro de 2.019. Analisando os relatórios, com o parecer 

favorável à aprovação emitido pelo Conselho Fiscal, tendo em vista que os investimentos 

obtiveram retomo no período de 7,98%, face a meta atuarial de 6,38%, com retorno de R$ 

1.407.524,84. Verificamos que o PL do Instituto encontra-se investido em bancos estatais, 

na proporção de 43,23% na Caixa Econômica Federal e 56, 77% no Banco do Brasil. Dessa 

forma, respeitando-se o conhecimento limitado dos membros do Conselho, por 

unanimidade, deliberaram pela aprovação das aplicações do Patrimônio Líquido (PL) do 

fPSPMM. Ítem 3: Pagamento antecipado de gratificação natalina. Feito a leitura dos 

requerimentos pelo secretário. foram aprovados por unanimidade dos Conselheiros. 

autorização para pagamento proporcional aos requerJnt s. ficando condicionado à \M 
disponibilidade financeira. Não havendo nada mais a tra~ a 1eunião, a Sra Presidentc~j 
declarou encerrados os trabalhos às dez horas. Eu, fJ)- L: o de Carv~ 1J 
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Rodrigues, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada 

Luciane de Freitas Moisés Urias 

Jorge 

Lázaro de Carv.al o Rodrigues 
Secretário ' 

~Ja 
Floranete Batista Barbosa Monteiro 
Membro 
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