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ATA DA 2~ SESSÃO EXTRAORDlNÁRIJ\ DO CONSELHO fISCAL DO EXERCÍCIO 

DE 2019 DO lPSPMM. 

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

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis -

IPSPMM. em sessão extraordinária, sob a presidência do senhor Márcio Luis de Oliveira. 

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal. Antônio dos Reis Barbosa, Márcia Cristina 

Ferreira Bascope Parra. Raq ue l da Silva Santos Rodri gues. Marilda do Carmo Cruz Costa e 

Vera Lúcia da Silva Nicolino. Após verificação de quomm. o senhor Presidente 

cumprimentando a todos apresentou a ata da reunião anterior que foi ratificada pelos 

presentes. Passando para a pauta do dia: 1) apreciação dos balancetes do mês de dezembro 

de 2018; 2) apreciação das contas do 1 nstituto, referente ao exercício a 2018. Foram 

apresentados para apreciação e deliberação: balancete das receitas e despesas do mês de 

dezembro de 2018, empenhos, boletins de caixa e extratos, Balanço Orçamentário. Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais do exercíc io de 20 18. Após leitura, 

o Senhor Presidente colocou em discussão e votação. Os Conselheiros. por unanimidade. 

manifestaram pela regularidade, emitindo o parecer favorável à aprovação a ser 

encaminhado ao Conselho de Administração do Instituto. Ninguém pretendendo dispor da 

palavra. o Senhor Presidente declarou encerrado os trabalhos. agradecendo a presença de 

todos. foi lavrada a presente A T J\, que após lida e achada conforme. vai assinada por 

todos presentes. 

Oliveira 
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