Instituto De Previdência Do Servidor Municipal De Taquaritinga - IPREMT

Conselho Administrativo - Ata 11/2017

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos vinte e um dias
do mês de Novembro de 2017, às 09hOOmin,nas dependências do prédio localizado na Rua
General Glicério, número 1138, Centro, sede do IPREMT, reúne-se os conselheiros com
quórum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, registrando a ausência dos
Conselheiros: Aparecido de Azevedo, , Antonio de Almeida, Fabio Camargo, Edmir .
Guissoni e Maria Amélia estes dois últimos justificando a impossibilidade de estar presente
no dia de hoje, na seqüência os membros assinam o livro de presença, sob a presidência de
Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho e como Secretária desta reunião Eliana Z.
Ap. Barelli Ribeiro. Na seqüência procede a leitura da ata da reunião anterior, que após lida
foi aprovada pelos Conselheiros. A Presidente do Conselho inicia a reunião dando posse a
Conselheira Katia Leandra de Oliveira em substituição ao membro Paulo Micali, a mesma
recebe as boas vindas dos Conselheiros desejando uma gestão profícua e que vem somar a
sua experiência com todos os que compõem este colegiado que sempre pauta sua missão no
bom andamento do Instituto e na garantia dos direitos dos funcionários inativos e ativos.
Continuando os assuntos pautados para a presente reunião a Superintendente Luciana
apresenta a prestação de contas devidamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal,
lendo na íntegra a ata do referido conselho sendo que a mesma encontra-se em arquivo
próprio podendo acessá-la caso haja necessidade de dissipar qualquer dúvida que possa
ocorrer. Em seguida a Superintendente informa que a folha de pagamento do Instituto está
em processo licitatório junto as Instituições Financeiras do Município, seguindo seu trâmite
e aguardando as propostas para análise e escolha da mesma para os próximos cinco anos.
Na seqüência dos assuntos explana sobre a notificação recebida do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), por não informar a fase Três da ALDESP, como a SUPREV não tem sistema
adequado para atender a exigência do Tribunal, quem passa a operar junto ao Instituto é a
Empresa Fiorilli, pois preenche os requisitos em consonância a solicitação do TCE. A
Superintendente relata a lista do Conselho eleito para o quadriênio 2018/2021, os nove
primeiros eleitos acrescidos dos três aposentados indicados por órgãos de classe, haverá
uma reunião na próxima semana no dia 28 para formação dos Conselhos e indicação do
Diretor Financeiro e de Benefício como também a formação da lista tríplice que será
enviada ao Chefe do Executivo, pois a Lei N°. 4.445, encontra-se sob Judice junto a
Promotoria, enquanto não houver o julgamento continua a seguir a Lei N°A029113.
Quanto às ações de restituição de contribuição, serão resolvidas judicialmente e não
administrativamente, sendo os processos analisados e julgados caso a caso. Nos outros
assuntos elencados na convocação esclarece que a Nota N°. 09 de 8 de Novembro publicada
pelo Ministério da Previdência a contribuição previdenciária para ativos e inativos passa a
ser de 14% alíquota que atingirá a faixa salarial superior ao teto do INSS R$ 5.331,31. Na
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seqüência relata o Ofício recebido do Legislativo questionando o pagamento efetuado aos
pensionistas no dia anterior ao pleito eleitoral do Instituto, o mesmo será respondido
elucidando as dúvidas apontadas pelos nobres edis, pois constam em atas das reuniões do
Conselho todas as informações para dirimir as dúvidas apresentadas pelo Legislativo. Para
informação ao Conselho foi pago o montante de R$ 626.060,71 a 74 pensionistas. A
Superintendente apresenta o processo onde a mesma teve parecer favorável da justiça na
questão do salário que foi alterado pelo Legislativo. Os membros do Conselho entendem
que deverá seguir a mesma regra dos outros processos, ou seja, via judicial, o Conselheiro
Carlos discorda e solicita vistas para entender melhor todo o processo, mas no consenso da
maioria inclusive da Superintendente que é a parte interessada seguirá pelas vias judiciais.
Todos os assuntos elencados na pauta foram discutidos e deliberados pelos Membros do
Conselho de Administração, a Presidente encerra a reunião às lOh. 20min, agradecendo a
presença de todos e para registrar os assuntos tratados foi lavrada a presente ata que após
lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pela Presidente e Secretária.
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