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ATA DA 3ª SESSÃO DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2019 DO 
IPSPMM. 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14:00 horas. na sede do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis -
IPSPMJ\11. cm sessão ordinária. reuniram-se os Conselheiros membros do Conselho Fiscal 
do IPSPMM. O senhor Presidente cumprimentou a todos. iniciando os trabalhos. entregou 
cópia da ata da sessão anterior aos conselheiros que foi ratificada pelos presentes. Passando 
para a pauta do dia: 1) balancetes de janeiro a setembro de 2019. Foram apresentados 
para apreciação e deliberação: balancete das receitas e despesas, empenhos, boletins de 
caixa e extralos. 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. 2) 
Relatório de Retorno e Meta Atuarial, emitidos pela Crédito & Mercado, de .Janeiro a 
Setembro de 2.019. Analisando os relatórios. em anexos, verificamos que os 
investimentos obtiveram retomo no período de 7.98%, face a meta atuarial de 6.38%. com 
retomo de R$ 1.407.524.84. Após. foram realizadas leituras das Alas do Comitê de 
Investimento de 2019 publicadas no site do IPSPMM. Os Conselheiros. dentro do 1 imitado 
conhecimento lécnico de investimento. por unanimidade, manifestaram pela regularidade 
das apl icações do Patrimônio Líquido (PL) do IPSPMM. emitindo parecer favorável à 
aprovação, a ser encaminhado ao Conselho de Administração. Ninguém mais dispondo da 
palavra, o Senhor Presidente declarou encen-ado os trabalhos. agradecendo a presença de 
todos. Foi lavrada a presente ATA, que após lida e achada conforme. vai assinada pelos 
membros do f'onselho Fiscal. 
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