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ATA nº 2 - SESSÃO O DINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2017 

DOIPSPMM. 

Aos trinta dias do mês d maio de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, na sede do Instituto 

de Previdência dos Ser idores Públicos do Município de Miguelópolis - IPSPMM, em 

sessão ordinária, sob a Presidência da Conselheira Ana Renata de Paula M. Marim, e dos 

conselheiros presentes L ciana Regina Giroto Buck, Luciano Paes dos Reis, Helena Maria 

Francisco dos Santos. A senhora presidente cumprimentando a todos, iniciou os trabalhos 

apresentando os balance es da receita e despesa do mês de dezembro de 2016, bem como 

balanço geral do exercíci de 2016 para apreciação e deliberação das contas do Instituto. A 

Presidente solicitou à se retária que procedesse a leitura das peças contábeis, destacando

se a execução orçamentá ia da receita e despesas mensais, através dos balancetes mensais; 

foi analisado o balanço o çamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial; e variações 

patrimoniais. Colocado e discussão e votação a prestação de contas apresentadas, foram 

aprovadas por unanimid de, emitindo-se o parecer conclusivo, que fica fazendo parte 

integrante da presente ta. O Conselho definiu que a próxima reunião ocorrerá em 

21/06/2017, as 14:00 ho as, na sede do Instituto, com a seguinte pauta: 1) balancetes de 

janeiro e fevereiro de 2017. A senhora presidente deixou a palavra livre, como ninguém 

reunião às l lh30min. E 

do Conselho Fiscal, redig 

Helena Maria Fran 
Titular 

·dente declarou encerrados os trabalhos da presente 

"'°~""'-~L Luciana Regina Giroto Buck, Secretária 

a, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 

Luciana Regina Gir 
Conselheiro-Secretário 
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Luciano Paes dos Reis 
Titular 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL. 

Nós, membros de Conselho Fiscal, após o exame das demonstrações 

contábeis do Instituto, nã encontramos dúvidas a respeito dos atos administrativos praticados. 

Assim aprovamos os proc dimentos adotados, ficando registrado em Ata de nº 02/2017. 

Emitimos Parecer FAVORÁVEL à aprovação das Contas referente ao 

exercício de 2016. 

Mig elópolis/SP, 30 de maio de 2017. 

Conselheiro-Presidente 

Helena Maria Francisco os Santos 
Conselheira 

Luciana Regina · oto uck 
Conselheira-Secretária 

d 
Luciano Paes dos Reis 
Conselheiro 
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