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ATA NI' 07/2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no

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

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

seguintes membros titulares: Helton Luiz Meneses de Souza, José Paulo Tosta Barbosa, Edna

Pereira Gabalde Barbosa, Adibi Natalina Abrahão e Roselito Barbosa Gonçalves. Registrou-se a

ausência das conselheiras Ana Paula Bofi e Silvana de Paula Gambi. Havendo número legal para

a realização da sessão o Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, dispensando sua

leitura nos termos do § I° do Art. li do Regimento Interno. Foi nomeada secretaria da sessão a

conselheira Adibi Natalina Abrahão. Passando para a pauta do dia: hem 1: Apreciação da Ata da

8 Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos de 2018. O senhor Presidente solicitou a secretária

que procedesse a leitura da Ata. Destaca-se na presente como ponto importante a aprovação das

APRs de n° 059 a 073/2018, bem como o retorno positivo de 0,27% dos investimentos em junho.

ante a do mês anterior de -0,88% (mês de maio), após as reídocações realizadas. Colocada em

votação, a Ata foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. ítem 2: Pagamento

antecipado de gratificação natalina. Feito a leitura dos requerimentos pela secretária, colocados em

votação, foram aprovados por unanimidade dos Conselheiros, autorizando o pagamento

proporcional aos requerentes. Não havendo nada mais a tratar na reunião, o Sr Presidente declarou

encerrados os trabalhos às nove horas e quarenta e cinco minutos. Eu,  11, 4 +$  Adibi

Natalina Abrahão. secretária, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada

por todos presentes.
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