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ATA nº 4 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2017 

DO IPSPMM. 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 14:50 horas, na sede do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis - IPSPMM, 

reuniram-se em sessão ordinária, os membros do Conselho Fiscal, com a presença da 

Conselheira Presidente Ana Renata de Paula M. Marim e dos conselheiros: Luciana Regina 

Giroto Buck. Luciano Paes dos Reis. Helena Maria Francisco. A senhora presidente após 

verificar o quórum, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos, e entregou cópia da ata 

da sessão anterior aos conselheiros, dispensando sua leitura nos termos do regimento 

interno. Passando para a pauta do dia: 1) balancetes de março e abril de 2017. Foram 

apresentados para apreciação e deliberação: balancetes das receitas e das despesas, 

empenhos, boletins de caixa e extratos. Após leitura, a Senhora Presidente colocou em 

discussão e votação. Os Conselheiros, por unanimidade, manifestaram pela regularidade, 

emitindo o competente parecer favorável à aprovação a ser encaminhado ao Conselho de 

Administração do Instituto que fica fazendo parte integrante da presente Ata. O Conselho 

definiu que a próxima reunião ocorrerá em 09/08/2017, às 14:30 horas, na sede do 

Instituto, com a seguinte pauta: 1) balancetes de julho e agosto de 2017. A senhora 

presidente deixou a palavra livre, como ninguém quis fazer uso da mesma, a senhora 

presidente drclarou enceITados os trabalhos da presente reunião às 16: 1 O min. Eu. 
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a presei1ie Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Nós, membros de Conselho Fiscal, analisando os balancetes das Receitas e 

Despesas e demais documentos contábeis referentes ao mês de março e abril de 2017 e suas 

disponibilidades financeiras, emitimos Parecer Favorável à aprovação dos mesmos. 
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