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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO 

DE 2019 DO lPSPMM. 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove. às 14:00 horas. na sede do 

lnstituco de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis -

TPSPMM, cm sessão extraordinária. sob a coordenação e presidência da Diretora

Executiva, senhora Rosangela Aparecida Magalhães de freitas, reuniram-se os 

Conselheiros convocados. A senhora Rosangela cumprimentou a todos, informando que a 

reunião é para posse do Conselho fiscal nos termos da Portaria 14.920 de 01/07/2019. 

escolha de seu presidente e designação do secretário. esclarecendo que. em resposta ao 

ofício nº 255/2019 da PMM, a Câmara Municipal de Miguelópolis, não disponibilizou 

nomes para indicar represenlantes do Poder Legislativo como membros do Conselho 

Fi.scal. Convidou a mim Márcio Luís de Oliveira, para secretariar a reunião. Não se 

apresentou para posse a senhora Adriana Aparecida Matos Barbosa Guitan·ari. A senhora 

Rosangela infom1ou aos senhores Conselheiros que a presente Ata servirá como termo de 

posse. assumindo os Senhores o compromisso solene de cumprir fielmente toda a 

legislação que rege o Instituto. Em seguida, solicitou aos senhores Conselheiros que 

elegessem entre si o Presidente o qual designará o Secretário. Por aclamação foi eleito 

como Presidente o senhor Márcio Luis de Oliveira. que designou como Secretária a 

senhora Márcia Cristina Ferreira Bascopc Parra. O Conselho definiu que a próxima reunião 

ocorrerá em 18/07/2019, as 14:00 horas. na sede do Instituto, com a seguinte pauta: 1) 

apreciação dos balancetes do mês de dezembro de 2018: 2) apreciação das contas do 

Instituto, referente ao exercício a 2018. Ninguém mais dispondo da palavra. a Senhora 

Diretora-Presidente declarou encerrado o~ trabalhos. agradecendo a presença de todos. Foi 

lavrada a presente ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Dirctoria

Executiva e pelos membros do Conselho Fiscal empossados. 

R sangela Aparecida Magalhães de Freitas 
D· r~iora-Presidenle 
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