
Instituto De Previdência Do Servidor Municipal De Taquaritinga - IPREMT

Conselho Administrativo - Ata 01/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 14 dias do mês de janeiro de 2015, às 11hOOmin,
nas dependências do prédio localizado na Rua General Glicério,
número 1138, centro, sede do IPREMT, reuniram-se os
conselheiros para a primeira reunião ordinária do ano de 2015. A
reunião inicia com quórum suficiente ao estabelecido pelo

Regimento Interno, faltando apenas a conselheira Eliana Zilda
Ap. Barelli, cuja justificativa anexa a ata. Sequencialmente os
conselheiros assinaram o livro de presença, sob a presidência de
Aparecida Luzia Girotto, presidente do Conselho e como
secretária desta reunião Elba Salles Homem. Por unanimidade é
dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida
passamos para a ordem do dia, iniciando com a entrega do
cronograma das reuniões de janeiro a dezembro de 2015,
proposta esta feita pelos conselheiros Paulo e Elba na reunião
anterior. Todos aprovam o cronograma que segue em anexo. A
Sra. Aparecida Luzia Girotto, propõe a discussão a respeito das
justificativas, houve concordância para que aplique o mesmo
critério das faltas não justificadas previsto no regimento interno.
Em seguida a superintendente Luciana Mattosinho, aborda o
assunto do Jeton aos Conselheiros, tratada na reunião anterior.
A ideia inicial é que seja determinado um valor fixo vinculado à
URMT, para participação em cada reunião. Assim o Conselheiro
que faz parte do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal ou
Comitê de Investimentos, acumularia os valores já recebido pela
participação na reunião do Conselho Administrativo. Foi também
relatado pela Sra. Luciana Mattosinho a propositura que tramita
no Legislativo na extinção dos cargos que exijam nível
universitário, como também reeleição, sendo possível apenas
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uma recondução. Os conselheiros sugerem que solicite um
Parecer do Tribunal de Contas do Estado, sobre a exigência do
nível universitário para cargos._Nada mais para ser deliberado a
presidente encerra a reunião às llh50min, e para registrar os
assuntos tratados foi lavrada a presente ata que após lida e
aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo

-
Nome:

-
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Ilma. Sra. Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de Taquaritinga

Eu, Eliana Zilda Aparecida Barel! i, por
meio desta venho justificar minha ausência na próxima reunião do Conselho
do dia 14 de janeiro de 2015, devido ao fato de que não estarei nesta cidade.

Nestes Termos,
Peço e Espero Deferimento

Taquaritinga, 09 de janeiro de 2015.

Eliana

-



Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Taquaritinga - IPREMT
Rua General Glicério, nO1,138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 - Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.com,br

Cronograma das reuniões ordinárias do Conselho
de Administração do IPREMT

2015

Mês Dia Horário
Janeiro 14/01/2015 11 :OOh
Fevereiro 11/02/2015 11 :OOh
Março 11/03/2015 11 :OOh
Abril 08/04/2015 11 :OOh
Maio 13/05/2015 11 :OOh
Junho 10/06/2015 11 :OOh
Julho 08/07/2015 11 :OOh
Agosto 12/08/2015 11 :OOh

Setembro 09/09/2015 11 :OOh
Outubro 14/10/2015 11 :OOh

Novembro 11/11/2015 11 :OOh
Dezembro 09/12/2015 11 :OOh

Ficam as reuniões ordinárias do Conselho de Administração do IPREMT,
sempre as segundas quarta-feiras de cada mês as 11hOOmin, conforme o
calendário acima. Na ocorrência de algum fato onde se fizer necessário a
mudança do cronograma pré-estabelecido os conselheiros serão
comunicados com antecedência da nova data.

Aparecida Luzia Girotto
Presidente do Conselho

Luciana Mattosinho
Superintendente do IPREMT

mailto:ipremt@ipremt.com,br
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Conselho Administrativo - Ata 02/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2015, às 11hOOmin,
nas dependências do prédio localizado na Rua General Glicério,
1138, centro, sede do IPREMT, reúnem-se os conselheiros com
quorum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, na
sequência os conselheiros assinaram o livro de presença, sob a
presidência de Aparecida Luzia Girotto, presidente do Conselho e
como secretária desta reunião Eliana Zilda Ap. Barelli Ribeiro.
Fica registrada a ausência dos conselheiros: Fábio (justificativa
em anexo), Ricardo (justificativa por telefone) e Carlos César
Ordine não justificou sua ausência. Por consenso unânime dos
conselheiros é dispensada a leitura da ata da reunião anterior. A
seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia,
constantes na convocação encaminhada aos membros.
Inicialmente a Superintendente Sra. Luciana Mattosinho faz a
leitura do projeto de lei de propositura da bancada do PT, onde
haverá interferência no Instituto principalmente no cargo de
Superintendente, a mesma convoca os conselheiros para que
estejam presentes na próxima sessão da Câmara Municipal. Em
seguida aborda o assunto da licitação para a reforma da sede do

Instituto, explana sobre a licitação por engenheiro, projetista e
acompanhamento da obra e outra licitação para quem vai
executar a obra, sendo que em ambas será estabelecido o teto
máximo da licitação. Dando continuidade à reunião a Presidente
do Conselho Aparecida Luzia Girotto, retoma o tema das faltas
com ou sem justificativa e decide-se que ficará da maneira como
foi aprovada na reunião anterior. Aborda ainda a questão do
"Jeton de Presença" aos membros do Conselho, a Lei que
estabelece o pagamento e as férias em pecúnia que acaba
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onerando a taxa administrativa de 2%. Por sugestão do
conselheiro Paulo Micali, como tais assuntos não constavam da
ordem do dia, que os mesmos fossem inseridos na convocação
da próxima reunião do mês de março. Para encerrarmos a
reunião, o Conselho Fiscal passa a analisar as consta do Instituto
referentes ao mês de janeiro de 2015, as mesmas foram
aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal.
Nada mais para ser deliberado a Presidente encerra a reunião às
12hOOmin, e para registrar os assuntos tratados foi lavrada a
presente ata, que após lida e aprovada na próxima reunião será
devidamente assinada pelo Presidente e Secretário.

Nome :~ CíiXÁÁ- /ol.A- 't'Q ~ 'JW{/J
l

t-\OM6M .
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Enviados

Rascunhos

Lixeira (35)

Spam (6)

Criar pasta

Buscar por ... Tudo

Spam Harcar ~1over OPÇÕ05 10 de 61Voltar Responder Encanur-har Exrhnr

Re: Reunião do Conselho IPREMT
De: "FÁBIO LUIS DE CAMARGO" <fabíocal11argo99@grnail.com> para mim - 09/02/201514:28

Aos (Às) Senhores (as) Conselheiros (as) do Conselho de Adm do IPREMT,

Recebi a convocação, porém por motivos particulares estarei impossibilitado em comparecer à
reunião do Conselho de ADM deste Instituto, agendada para o dia 10/02/2015.

Certo de poder contar com a atenção e consentimento dos nobres pares, agradeço com
escusas.

=======================
Fábio Luis de Camargo
Conselheiro
(16) 9 9711-2980

Em 9 de fevereiro de 201512:55, IPREMT <ipremt@ipremt.com.br> escreveu:
Segue anexa a convocação para reunião ordinária do conseho do IPREMT, marcada para amanha (10 de fevereiro) às
llhOOmin
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Conselho Administrativo - Ata 03/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 11 dias do mês de Março de 2015, às llhOOmin,
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,
na seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob
a presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho
e como secretária desta reunião Elba Salles Homem. Registra-se
a ausência dos conselheiros: Eliana e Mara - justificativas em
anexo, Paulo - justificativa verbal e Ricardo não justificou sua
ausência. Por unanimidade é dispensada pelos conselheiros a
leitura da ata da reunião anterior. A seguir coloca-se em pauta a
discussão da ordem do dia, elencadas na convocação
encaminhada aos membros. Inicialmente a Superintendente
Senhora Luciana Mattosinho, aborda o primeiro item da
convocação onde se trata das férias em pecúnia pagas
anualmente a todos os funcionários do Instituto, a mesma
explana que não suspenderá este benefício e sim somente a
Superintendente não mais receberá suas férias em pecúnia,
segundo ainda a Superintendente o Tribunal de Contas do Estado
(TCE)aprova este procedimento visto que o quadro funcional do
Instituto é reduzido. Dando prosseguimento à ordem do dia
passa-se a apresentar valores de "Jeton de Presença" de alguns
municípios fazendo a correlação em equivalência ao município de
Taquaritinga, por sugestão da Presidente do Conselho, senhora
Aparecida Luzia solicitou a funcionária Lucilene, qual valor
dentro da taxa administrativa o Instituto poderia utilizar para
esta finalidade, informando que até R$ 3.000,00 mensal. Após
consenso dos membros do conselho determinou que o valor de
10 URMT(Unidade de Referência do Município de Taquaritinga)
deverá constar na minuta da lei, não sendo a mesma cumulativa
caso ocorra mais de uma reunião mensal, com o Conselho Fiscal
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e Comitê de Investimento ou reunião extraordinária com o
Conselho de Administração. Não fará juz ao recebimento do
Jeton quando ocorrer à falta do conselheiro, mesmo que seja
justificada. Em seguida a Superintendente senhora Luciana
explana sobre o Congresso da APREPEMque será realizado em
Sorocaba, no mês de Abril. Por sugestão do Conselheiro Fabio
Camargo, o Conselho poderia elaborar um ofício para ser
encaminhado à Câmara Municipal colocando sua posição e
considerações a respeito do Projeto de Lei da bancada do PTque
não vem de encontro às necessidades do Instituto, colocada em
votação por unanimidade os Conselheiros concordam com a
proposta, ficando a cargo do Departamento Jurídico do Instituto
a sua elaboração e assinado pela Presidente do Conselho
representando assim a opinião de seus pares. Nada mais para
ser discutido ou deliberado a Presidente encerra a reunião às
12hOOmin, 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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Ilma. Sra. Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de Taquaritinga

por mero
Conselh
Yr'\Á;

Nestes Termos,
Peço e Espero Deferimento

Taquaritinga, Oc2 de Wl~de 2015.



IIma. Sra. Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de Taquaritinga

na próxima reuruao do
de 2015, devido

Nestes Termos,
Peço e Espero Deferimento

Taquaritinga,!w d..L~r de 2015.
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Conselho Administrativo - Ata 04/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT.Aos 8 dias do mês de Abril de 2015, às l1hOOmin, 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,
na seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob
a presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho
e como secretária desta reunião Eliana Aparecida Zilda Barelli
Ribeiro. Registra-se a ausência dos conselheiros: Elba, Eleonora,
Ciniro, Conceição e Ricardo ambos não justificaram a ausência
na presente reunião. Inicia-se com a leitura da ata da reunião
anterior, que com alguma ressalva foi adequada e aprovada por
unanimidade pelos Conselheiros. A seguir coloca-se em pauta a
discussão da ordem do dia, elencadas na convocação
encaminhada aos membros. Inicialmente faz-se a leitura da
Minuta da Lei, onde estabelece o pagamento de Gratificação de
Presença aos Conselheiros do Conselho de Administração do
IPREMT, ficando estipulada em 12 Unidades de Referência do
Município de Taquaritinga (URMT), visto que se adéqua dentro
da taxa de administração do Instituto. A Superintendente
senhora Luciana faz uma observação que existe uma portaria
(MPS 440) que contempla o Comitê de Investimento que se
reunirá trimestralmente com uma Gratificação de Presença
também nesta reunião. Permanecendo o texto da Minuta que a
Gratificação não será cumulativa caso ocorra mais de uma
reunião mensal, com o Conselho Fiscal ou reunião extraordinária
com o Conselho de Administração. Em seguida o Conselho Fiscal
analisa as contas do mês de Março, sendo aprovadas pelos seus
membros. Nada mais para ser discutido ou deliberado a
Presidente encerra a reunião às 12hOOmin, 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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Conselho Administrativo - Ata OS/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 13 dias do mês de Maio de 2015, às 11hOOmin, 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,
na seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob
a presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho
e como secretária desta reunião Eliana Zilda Aparecida Barelli
Ribeiro. Registra-se a ausência do conselheiro: Paulo Micali o
mesmo não a justificou. Inicia-se com a leitura da ata da reunião
do mês de Março já que foram necessárias algumas adequações
na mesma, depois de lida foi aprovada por unanimidade pelos
Conselheiros, em seqüência procedeu-se a leitura da ata da
reunião do mês de Abril, sendo também a mesma aprovada por
unanimidade pelos Conselheiros. A seguir coloca-se em pauta a
discussão da ordem do dia, elencadas na convocação
encaminhada aos membros. Inicialmente faz-se a leitura da
Minuta de Projeto de Lei, onde estabelece o pagamento de
Gratificação de Presença aos Conselheiros do Conselho de
Administração do IPREMT e ao Comitê de Investimento, sendo
que a mesma foi adequada pelo Departamento Jurídico do
Instituto e o Ofício que acompanha a Minuta para
encaminhamento ao Senhor Prefeito Municipal, depois de
aprovada pelos membros do Conselho de Administração, a
Presidente do Conselho Aparecida Luzia Girotto assina o mesmo
para ser encaminhado ao Executivo para que tome as medidas
legais ao seu encaminhamento ao Poder Legislativo. Em seguida
a Superintendente senhora Luciana Mattosinho, relata ofício
encaminhado pelo Crédito e Mercado Consultoria e
Investimento a respeito das aplicações adequadas dentro do
Sistema Financeiro. Coloca-se em discussão a readequação do
horário das reuniões, visto que está dificultando a presença de
alguns conselheiros, chegaram-se ao consenso da realização das
mesmas sempre as segundas terças-feiras de cada mês às
9hOOmin, sendo por tanto o Cronograma das Reuniões alterado a
partir do mês de Junho. O Conselheiro Fabio Camargo interpela a
Superintendente a respeito da execução do Controle Interno do
Instituto, neste momento solicita-se a presença da funcionária
Fernanda Straccini para explicações. A mesma esclarece que
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vinha realizando o mesmo por vontade própria sem receber
gratificação por este serviço, visto que é um direito do servidor
que assuma esta responsabilidade, houve manifestação do
Conselho para que a mesma continuasse a executar esta função
desde que houvesse entendimento internamente a respeito da
gratificação, ficando a cargo da senhora Luciana a resolução
desta situação visto que o Controle Interno relativo ao ano de
2014 não havia sido elaborado. Em seguida o Conselho Fiscal
analisa as contas do mês de Abril, sendo aprovadas pelos seus
membros. Nada mais para ser discutido ou deliberado a
Presidente encerra a reunião às 12hOOmin, 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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Conselho Administrativo - Ata 06/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 16 dias do mês de Junho de 2015, 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 presença total dos membros do Conselho, na
seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob a
presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho e
como secretária desta reunião Eliana Zilda Aparecida Barelli
Ribeiro, inicia com a leitura da ata da reunião do mês de Maio
depois de lida foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
A seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia,
elencadas na convocação encaminhada aos membros. Procede-
se com a entrega do Cronograma das Reuniões reestruturado a
partir do mês de Julho, constando o novo horário e dia das
reuniões, horário este já em vigência a partir da presente
reunião otimizando e adequando a presença de seus membros. A
Presidente do Conselho informa que na Quarta-Feira dia 17 de
Junho comemora-se o Dia do Funcionário Público Aposentado e
que tomou a iniciativa de elaborar um texto enaltecendo os
serviços prestados à municipalidade numa homenagem pelo
Instituto que os representa que depois de lido se aprovado será
divulgado pelos órgãos de imprensa do município, em seguida a
Superintendente Luciana faz a leitura e decide-se pela
divulgação. Prosseguindo Luciana coloca que o Senhor Francisco
Procópio Presidente da Associação dos Aposentados,
Pensionistas, Idosos de Taquaritinga e Região, entrou em
contato com o Instituto para firmarem parceria na filiação dos
aposentados e pensionistas do mesmo. Para a efetivação do
possível contrato ficou de fornecer maiores detalhes quanto a
valores e benefícios e na proxrrna reuruao passaria as
informações ao Conselho de Administração. A Superintendente
relata que a Agência do Banco do Brasil solicitou a possibilidade
do Instituto aplicar recursos financeiros nesta instituição, visto
que existe a necessidade do cumprimento de metas. O Conselho
decide que pode se aplicar recursos novos que entrarem no
Instituto para não haver perda em deslocar de outras aplicações.
Luciana explana sobre as dificuldades que o Departamento
Jurídico está encontrando para elaborar a licitação da reforma do
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prédio do IPREMT, pois entraves jurídicos impedem algumas
ações necessárias. Optou então para que fosse solicitado o
auxílio do Engenheiro da Prefeitura Senhor Vitorio Anselmo. A
seguir entra em discussão a questão do Controle Interno,
assunto abordado na reunião anterior, ficando o mesmo a cargo
da funcionária Fernanda Straccini que voluntariamente já
realizava o mesmo e também permanece como Encarregada de
Expediente, recebendo uma gratificação de 50% em seus
vencimentos, justificando este aumento através da lei por
analogia utilizada pela Prefeitura Municipal. A Superintendente
informa que a funcionária larissa solicitou seu desligamento do
quadro de funcionários do Instituto por estar se transferindo
para outra cidade, portanto deverá ocorrer concurso para
preenchimento do cargo e proceder à reestruturação e criação de
novos cargos na estrutura funcional do Instituto. Em seguida o
Conselho Fiscal analisa as contas do mês de Maio, sendo
aprovadas pelos seus membros. Nada mais para ser discutido ou
deliberado a Presidente encerra a reunião às 09h4smin, 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 Sec '

-
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Re: Reunião do Conselho
De: "FÁBIO LUIS DE CAMARGO" <fabiocamargo99@gmail.com> para mim - 08/06/2015 21:09

Não poderei participar da reunião por motivo de viagem à serviço da Câmara Municipal no dia 09 de junho no período da
manhã.

Obrigado.

Fábio Luis de Camargo

Fúhio Lu ix dc Cn m a rg o
Gostelo Púhlnn
(l6) 'J 9- I l -2980

Em 8 de junho de 201508:24, IPREMT <ipremt\ôlIPremt.com.br> escreveu:
Segue anexa a convocação da reunião do conseho que será reaizada dia 09 de junho (terça-feira) ás 9hOOmin.
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Justificativa de Falta na Reunião do Conselho
De: "cidinhagirotto" <cidínhagírotto@boLcom.br> para mim - 13/07/2015 14:55

Ao Conselho,

Bom Dia, o motivo do contato é para justificar minha ausência na reunião de hoje (14/07/2015), poís tenho exames a
serem reaizados em Matão e não houve possibiidade de transferência de data. Aproveito ainda para registrar a ausência do
Ricardo Henriques, por motivos profissionais encontra-se em São Paulo. Boa Reunião a todos.

Abraços,
Cidinha Girotto.

,-.
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Criar pasta
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Caendáro
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eleonora Tudo

Spam Marcar Mover Opções 1 de 2Voltar Responder Encaminhar Fxdulr

Re: Convocação da Reunião do Conselho
De: "Eleonora Pagliuso Gerbasi" <epgerbasi@gmail.com> para mim - 13/07/2015 21:33

Prezados, boa note'

Escrevo para justificar minha ausência uma vez que estarei em Araraquara numa oficina de acolhimento, projeto que está
sendo implantado em todas as undades de saúde do município, apesar de estar de férias.

Um abraço a todos

Att.

Eleonora
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ConselhoAdministrativo - Ata 07/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT.Aos 14 dias do mês de Julho de 2015, às 09hOOmin,nas
dependências do prédio localizado na Rua General Glicério,
número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os
conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo
Regimento Interno, na sequencia os conselheiros assinaram o
livro de presença, sob a presidência da conselheira Elba Salles
Homem, e como secretário desta reunião Carlos César Ordine. A
reunião se inicia com a leitura da ata da reunião do mês de
junho, que depois de lida foi aprovada por unanimidade pelos
Conselheiros. Em seguida, foi colacada em pauta a discussão dos
assuntos da ordem do dia, elencadas na convocação
encaminhada aos membros: análise das contas do mês de junho
e demais assuntos de interesse do Conselho. Sobre a análise das
contas do mês de junho, estas foram aprovadas pelos
conselheiros. Ainda na presente reunião foi realizada a leitura do
decreto 4336 de 8 de julho de 2015, no qual foi decidida a
suspensão do cartão alimentação aos Servidores Públicos
Inativos. O assessor jurídico do Insitituto explicou que o
Sindicato dos Servidores deve tomar providência a respeito do
cartão alimentação com a propositura de um mandado de
segurança. Explicou ainda que existe discussão a respeito da
aplicação da Súmula 680 do Supremo Tribunal Federal, que foi
editada em 2003 e o Tribunal de Justiça de São Paulo é dividido
em relação à aplicação ou não desta Súmula. Nada mais para ser
discutido ou deliberado a reunião foi encerrada, 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 Secretário.
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Conselho Administrativo - Ata 08/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos onze dias do mês de agosto de 2015, às 9hOOmin,
nas dependências do prédio localizado na Rua General Glicério,
1138, centro, sede do IPREMT, reúnem-se os conselheiros com
quorum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, na
sequência os conselheiros assinaram o livro de presença, sob a
presidência de Aparecida Luzia Girotto, e como secretária desta
reunião Luciana Mattosinho; Após leitura da ata 07/2015 e
aprovação da mesmo, coloca-se em pauta a discussão da ordem
do dia, constantes na convocação encaminhada aos membros do
conselho. Os conselheiros Fábio, Ciniro e Ricardo justificaram
sua ausência via telefone. Foi explanado pelo conselho fiscal que
as contribuições previdenciárias da prefeitura estão atrasadas, a
superintendente entrou varias vezes em contato com o
Secretário de finanças através de telefonemas cobrando os
repasses atrasados e por fim foi enviado um ofício ( ofício 183 )
ao executivo que logo após seu recebimento começou a fazer os
repasse de forma parcelada.
Outro assunto questionado foi com relação a gratificação dos
conselheiros se obteve resposta do executivo, foi constatado que
o funcionário protocolou erroneamente na Câmara em vez da
Prefeitura, portanto foi encaminhado para o executivo o referido
projeto de lei, com a solicitação do retroativo da data em que foi
encaminhada a Câmara. Sem mais assuntos a serem tratados foi
lavrada a presente ata, que após lida e aprovada na próxima
reunião será devidamente assinada pelo Presidente e Secretário.
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Conselho Administrativo - Ata 09/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 15 dias do mês de Setembro de 2015, 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 membros do Conselho Mara, Ricardo
e Fabio este a justifica por e-maill, na seqüencia os conselheiros
assinaram o livro de presença, sob a presidência de Aparecida
Luzia Girotto, Presidente do Conselho e como Secretária desta
reunião Elba Salles Homem, inicia com a leitura da ata da
reunião do mês de Agosto depois de lida e realizada algumas
alterações foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A
seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia,
elencadas na convocação encaminhada aos membros, iniciando
com a explanação sobre a resposta enviada pelo Poder Executivo
a respeito do ofício encaminhado sobre a Gratificação de
Representação, o mesmo indefere a solicitação embasada nas
considerações do Departamento Jurídico. Considerações estas
totalmente equivocadas já que a responsável pela análise a
advogada Camila Christina Takao, compara o Conselho de
Administração do IPREMT que é o órgão representativo dos
Funcionários Públicos Municipais que terão seus benefícios de
aposentadoria ou pensão regiamente garantidos pelo Instituto,
com os Conselhos também de relevante importância para a
gestão pública, como o da Educação, Saúde, de Assistência
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Social e outros existentes, que tem na sua composição a
participação da Sociedade Civil paritariamente com o Poder
Público. Elaboramos novo ofício juntamente com o advogado
Ailton Junior a Superintendente Luciana e a Presidente do
Conselho Aparecida, pormenorizando e pontuando a diferença
entre os Conselhos e solicitando parecer compatível com o que
solicita o Instituto, estamos aguardando resposta. A
Superintendente Luciana Mattosinho discorre sobre o Temático
Jurídico promovido pela APEPREM nos próximos dias 22 e 23,
decide-se pela participação apenas da Superintendente.
Interpelada a Superintendente pelos Conselheiros sobre o
repasse da Prefeitura ao Instituto, a mesma relata que está em
atraso desde o mês de Maio sendo este pago parcialmente, após
não houve mais repasses; não ocorre nem mesmo o repasse da
contribuição que é descontada do funcionalismo. Segundo o
Secretário de Finanças dentro de dois meses será regularizado.
Dando continuidade à reunião a Presidente do Conselho faz a
leitura do Decreto Legislativo N°. 1407, de 07 de Abril de 2014,
proposto pelo vereador Dr. Valmir Carrilho Marciano, que
homenageia todos os Servidores Públicos aposentados no ano
em curso. A sessão solene com entrega do título "Obrigado
Servidor" será no próximo dia 18 de Setembro. Revisando o livro
de presença, constata que o conselheiro Ricardo Henriques está
no limite proposto pelo regimento. O Conselho optou por
convocar o mesmo, para regularizar a situação e não tomar
medida precipitada em relação às ausências, considerando que o
horário das reuniões foi alterado por solicitação do mesmo e do
Fabio. Em seguida o Conselho Fiscal analisa as contas do mês de
Agosto, sendo aprovadas pelos seus membros. Nada mais para
ser discutido ou deliberado a Presidente encerra a reunião às
09h50min, e para registrar os assuntos tratados foi lavrada a
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presente ata que após lida e aprovada na próxima reunião será
devidamente assinada pela Presidente e Secretária.

Ass.:J:/t}dYrfVt
Nome: ~ú '()ift- 10vU~ '"'1')49/1--0-

ASS.:~·

Nome: O-\)«- .s~ ~
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• Re: Convocação
o.: FÁBIO lUIS DE CAMARGO •

Para: Ipremt@ipremt.com.br.

Copia: cidinhagirotto@bol.com,br •

Cópia
oculta:

Auunto; Re: Convocação

Data. 151091201518:31

Prezados, por problemas pessoatsxramuares de saúde Imprevistos, não pude comparecer à reunião de hoje (15\09).

Peço escusas e Justifico da forma mencionada a minha ausência.

Fábio Luís de Camargo
Executivo Público
(16) 9 9711-2980

Em 11 de setembro de 2015 12: 13, IPREMT <ipremt@ipremt.com.br> escreveu:

Segue anexo a convocação para reunião do conselho dia 15 de setembro de 2015 ás 9 horas.

httpv/webmail.uolhost.corn. br/main/print_ message?uid= Nzc5Mg&folder= INBOX 16/09/2015
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Conselho Administrativo - Ata 10/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos cinco dias
do mês de Outubro de 2015, 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 membros do Conselho Ricardo e Eleonora, na seqüencia os conselheiros assinaram
o livro de presença, sob a presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do
Conselho e como Secretária desta reunião Eliana Zilda Ap. Barelli Ribeiro, inicia com a
leitura da ata da reunião do mês de Setembro depois da leitura realizada foi aprovada
por unanimidade pelos Conselheiros. A seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem
do dia, elencadas na convocação encaminhada aos membros, iniciando com o pedido de
afastamento do Conselheiro Ricardo Henriques, por sugestão do Conselheiro Fabio
Camargo, esta solicitação deverá ser encaminhada ao Conselho por escrito e colocada
na pauta da próxima reunião para ser discutida, analisada e finalmente será emitido o
parecer pelo Conselho sobre a decisão da maioria de seus membros. Em seguida a
Superintendente Luciana Mattosinho discorre sobre o Temático Jurídico realizado pela
APEPREM nos dias 22 e 23 de Setembro, que pautou seu conteúdo na Gestão de
Benefícios Previdenciários, onde os R.P.P.S. estarão em consonância ao Regime Geral,
todo o material deste evento encontra-se disponível no site do Instituto. A
Superintendente dando continuidade à reunião informa que as contribuições
previdenciárias de servidores cedidos a outros departamentos estão sendo repassadas
erroneamente, pois o valor do repasse deve ser de acordo com seus vencimentos do seu

cargo de origem. Como também desde 2013 o funcionário que recebe gratificação, a
mesma não ocorre desconto para contribuição ao Instituto, o que implica na sua não
incorporação na aposentadoria, a Presidente do Conselho solicita que o Departamento
de Recursos Humanos cientifique formalmente a estes funcionários, caso este
procedimento ainda não tenha sido realizado. O senhor Prefeito Municipal fez uma
sugestão à Superintendente em doar imóveis e terrenos pertencentes à municipalidade
para a diminuição do Déficit Atuarial que o Executivo tem junto ao Instituto. Entrou em
pauta a discussão sobre o projeto de lei de propositura do vereador Valmir Carrilho, o
conselho solicitou que convidasse o vereador para participar da próxima reunião
ordinária e detalhar o referido projeto. Em seguida o Conselheiro Edmir Guissoni.
Membro também do Conselho Fiscal interpela a Superintendente sobre os repasses da
Prefeitura, a mesma informa que a contribuição previdenciárias dos servidores ativos
encontram-se em atraso desde o mês de Maio e a patronal dos auxílio doença desde
junho, tendo sido protocolado ofício ao Executivo no dia 30/09/2015 de número 250,

Rua General Glicério, nO1138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000

Fone (16) 3253-2504



Instituto De Previdência Do Servidor Municipal De Taquaritinga - IPREMT

até a presente data não houve manifestação do mesmo. Dois outros assuntos abordados
foram sobre a necessidade da realização de concurso para completar o quadro de
funcionários, sendo que o mesmo deverá ser realizado até o mês de Abril/20 16 devido
ao período eleitoral inviabilizaria o mesmo após este mês. Quanto à reforma da sede do
Instituto, algumas providências já vêm sendo tomadas para o início e efetivação dos
serviços necessários. Em seguida o Conselho Fiscal analisa as contas do mês de
Agosto, sendo aprovadas pelos seus membros, mas permanecendo a ressalva dos
repasses não efetuados pelo Executivo. Nada mais para ser discutido ou deliberado a
Presidente encerra a reunião às 10hOOmin, 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.

Nome: ~C1 ~ dJ~à-1:)WW"<-#

ASS.~

Nome!}1i~ t5:wJ! ~
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Taquaritinga, 01 de outubro de 2015.

Ao
E. Conselho de Administração do IPREMT
Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Taquaritinga

Prezados Senhores;

Eu, Ricardo José Henriques, Servidor Público Municipal de Taquaritinga, Conselheiro

Eleito para o quadriênio de 2014 a 2017, lotado no cargo de Secretário Municipal da Fazenda,

venho por intermédio desta solicitar meu afastamento temporário do cargo de conselheiro até

31/12/2016, pela possível incompatibilidade legal, haja vista, a ocupação do Cargo de

Secretário Municipal da Fazenda.

Declaro para os devidos fins de direito que a menção que aqui se faz, foi pleiteada de

forma verbal à Superintendente deste Renomado Instituto Dra. Luciana Mattosinho.

Sem mais para o momento, agradeço a compreensão de todos, reiterando votos de

estima e elevada consideração.

E'--~----- -/l--z~~
RICARDOJOSÉHENRIQUES
RG. 25.944.485-6 SSP/SP

lima. Sra.
Aparecida Luzia Giroto
Presidente do E. Conselho de Administração do IPREMT.
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Conselho Administrativo - Ata 11/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos dez dias do mês
de Novembro de 2015, 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
membros do Conselho Ciniro e Eleonora, a mesma justifica sua ausência para a
Superintendente, na seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob a
presidência de Aparecida Luzia Girotto. Presidente do Conselho e como Secretária desta
reunião Eliana Zilda Ap. Barelli Ribeiro, inicia com a leitura da ata da reunião do mês de
Outubro depois da leitura realizada foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A
seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia, elencadas na convocação
encaminhada aos membros, iniciando com a leitura do ofício de solicitação de afastamento
temporário do cargo de Conselheiro até 31/12/2016 do Ricardo Henriques, os membros do
conselho aprovam a solicitação por unanimidade, devendo então convocar o próximo
suplente que é a Maria Angélica Tiosso Boher. Entra em discussão que o fato de ser a
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e aposentada teria algum
impedimento para assumir sua vaga. O advogado do Instituto esclarece que não existe
impedimento, pois na época da eleição para a formação do Conselho de Administração a
mesma encontrava-se na ativa e foi eleita Presidente do Sindicato após eleição do Instituto,
para tanto a mesma será convocada e caso julgue incornpatib i I idade na com posição elo
Conselho. seguirá a lista da suplência. A Presidente do Conselho esclarece aos seus pares o
fato da divulgação pela imprensa radiofónica sobre a suplernentação da dotação e toelo
comentário desnecessário em torno ele um assunto que competia ao Legislativo analisar e
aprovar sem a participação de fatores externos e o LISO indevido do desabafo de uma
aposentada por invalidez por ser portadora de transtorno mental que fez junto uma rádio
local lamentando o atraso no recebimento de seus proventos mesmo que este seria pago
dentro do prazo legal no quinto dia útil do mês, este comentário foi explorado
exaustivamente. Em seguida a Superintendente Luciana Mattosinho informa que os
repasses da Prefeitura foram atualizados até o mês de Junho. a Prefeitura vem sendo
oficiada sistematicamente sobre o atraso dos mesmos, a comunicação ao Ministério Público
dos referidos atrasos das contribuições previdenciárias só poderá ocorrer no mês de
dezembro no encerramento do exercício. mas o Senhor Prefeito comentou a possibilidade
de enviar um Projeto de Lei para o Legislativo solicitando o parcelarnento das dívidas no
ano de 2015. Também é informado que a Contribuição Complementar que deveria ser
repassada pela Câmara Municipal nos anos de 2013 e 2014 deverão ser revisionadas, pois o
repasse da contribuição dos ativos não paga os seis inativos. a mesma foi oficiada para que
tome providencias na regularização da complernentação. Em seguida a Conselheira Mara
Poletti comenta sobre o ocorrido no Instituto com o Conselheiro Fabio Camargo que
fotografa os holerites da Superintendente e publica os mesmos na rede social do grupo da
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Câmara, Fabio argumenta que solicitou as folhas analíticas e as mesmas não foram
providenciadas, segundo a senhora Luciana foi permitido entregar tal documentação
mesmo sem requerimento, que estava sendo elaborado pela funcionária Fernanda quando o
mesmo começou a fotografar sem permissão a referida documentação. O Conselheiro Fabio
exige que registre em ata sua indignação por ventilar este assunto junto ao Conselho, com
solicitação de cópia da ata da presente reunião, como também da ata do mês de Outubro.
Em seguida o Conselho Fiscal analisa as contas do mês de Setembro, sendo aprovadas
pelos seus membros, mas permanecendo a ressalva dos repasses não efetuados pelo
Executivo. Nada mais para ser discutido ou deliberado a Presidente encerra a reunião às
lOhOOmin, 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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Conselho Administrativo - Ata 12/2015

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos oito dias do
mês de Dezembro de 2015, 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 do
Conselheiro Paulo Micali, na seqüencia os conselheiros assinaram o livro de presença, sob
a presidência de Aparecida Luzia Girotto, Presidente do Conselho e como Secretária desta
reunião Eliana Zilda Ap. Barelli Ribeiro, inicia com a leitura da ata da reunião do mês de
Novembro depois da leitura realizada foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A
seguir coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia. elencadas na convocação
encaminhada aos membros. iniciando com a posse da Conselheira Suplente Maria Angélica
Tiosso Boher, a mesma faz uso da palavra explanando os motivos pelos quais não assumirá
sua vaga como suplente, acredita que como Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais já há uma participação efetiva junto ao Instituto e que suas funções à
frente do Sindicato não lhe possibilitaria uma efetiva participação junto ao Conselho de
Administração, mas que gostaria de participar como ouvinte nas reuniões. Isso posta, a
Superintendente comunica que a próxima suplente a assumir é a funcionária Maria Amélia
Romano. Terapeuta Ocupacional lotada na Secretaria de Saúde, a mesma será notificada e
convocada para a próxima reunião. Dando continuidade 3 reunião ordinária, a Presidente do
Conselho passa a ler ofício endereçado a mesma pela Câmara Municipal e subscrito pelo
Vice-Presidente da Casa de Leis Sr. Oswaldo Peretti Neto. comunicando a abertura da CU
(Comissão Especial de Inquérito), proposta pelo Nobre Vereador Sr. Jose Roberto Girotto
para verifica supostas irregularidades no Instituto de Previdência. a mesma terá um prazo
de até noventa dias para sua conclusão, com elaboração de relatório com parecer final.
sendo o relator o Nobre Vereador Sr. Valmir Carri lho Marciano. compõe também esta
comissão o Nobre Vereador Antonio Donizete Barboza, sendo a comissão presidida pelo
propositor da CfI. A seguir a Presidente do Conselho faz uma consulta a seus pares.
sugerindo que a Minuta de Lei que concede a gratificação aos Conselheiros e que roi
protocolada no Executivo seja retirada. pois caso a mesma seja encaminhada ao l.egislarivo
será mais um argumento para que provoquem comentários desnecessários e lancem mais
um factóide sobre o Conselho que sempre vem atuando consciente de suas
responsabilidades sem receber nenhum benefício a não ser o cornprornis o dc zelar pelo
patrimônio dos aposentados. pensionistas e servidores que futuramente estarão se
aposentando. A Superintende SI" Luciana passa a explicar assuntos da pauta. Política de
Investimento para 2016, seguirá a mesma conduta adotada sempre pelo Instituto em fundos
confiáveis não apostar em aplicações que ofereçam vantagens extraordinárias. onde
consequentcmente apresenta elevado fator de risco e sim será aplicado em fundos de baixo
risco, seguindo os boletins econômicos. Relata sobre o vazamento de água no prédio que
foi percebido pelo valor da conta de água, o mesmo já foi regularizado por um profissional
que realizou a troca dos encanamentos. Esclarece que a segunda parcela do 13° salário mais
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o pagamento referente ao mês de Dezembro será efetuado até o findar do mês, encerrando
assim o ano fiscal com os compromissos saldados. Em seguida procede a leitura da Lei
I 128/74 94° art. 82 do Estatuto do Funcionário Públ ico, onde prevê o pagamento de férias
em pecúnia aos servidores municipais, em aparte o Conselheiro Fabio Camargo esclarece
que em 1973 saiu uma decisão no encontro da Organização Internacionnal do Trabalho e
que no Brasil no governo do Collor em 92 no art. 163 colocou-se em prática a decisão a
OIT e que tem força constitucional, fica sem valor o que preconiza o Estatuto do
Funcionário já que a a OIT é soberana portanto há a necessidade das férias ser gozada e não
O pagamento, e que o TCE tem apontado na Câmara que não deve ter pagamento, a
conselheira Mara disse que a ex funcionária da Câmara Mara Ramalho sempre que a
encontrava dizia que havia recebido as férias em pecúnia, o Conselheiro Fábio disse que a 4
anos a Câmara não paga, a superintendente comentou que o TCE sempre aprovou o
pagamento no IPREMT, devido a ser um órgão pequeno e sem funcionários para substituir..
Em seguida o Conselho Fiscal analisa as contas do mês de Outubro, sendo aprovadas pelos
seus membros, mas permanecendo a ressalva dos repasses não efetuados pelo Executivo.
Nada mais para ser discutido ou deliberado a Presidente encerra a reunião às IOhOOmin, 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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Conselho Administrativo - Ata Reunião Extraordinária

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 28 dias

do mês de dezembro às 9hOOmin, nas dependências do prédio localizado na Rua

General Glicério 1138, centro, Taquaritinga-SP, sede do IPREMT, reúne-se os

conselheiros com quórum suficiente, uma vez que na reunião extraordinária do dia 21

de dezembro não teve número suficiente de conselheiros para deliberar sobre os

assuntos pautados na convocação. O primeiro assunto a ser discutido foi com relação a

Lei N°4300 de 15 de dezembro de 2015 que autoriza o Executivo doar áreas de sua

propriedade para o IPREMT afim de aportar financeiramente para equacionar o déficit

atuarial e assim garantir as aposentadorias atuais e futuras, como o conselho estava
-

com poucos membros, acharam por bem deixar para discutir este assunto numa

reunião ordinária onde a maioria dos conselheiros estivessem presente, pois teria que

ver quem assumiria as despesas com relação a essas doações e o conselho por meio

de uma comissão deveria fazer uma avaliação a parte juntamente com a avalição de

um corretor de imóveis, pois o Ministério da Previdência exige que devemos avaliar a

liquidez do ativo. O segundo assunto a ser discutido foi com relação ao acordo de

parcelamento das Contribuições Previdenciárias em atraso da Prefeitura bem como o

apontamento pelo Ministério da Previdência das Contribuições Patronais do Auxilio
I

Doença descrito no MPS/SPPS/DRPS/CGACI n? 038/2015 e as Contribuições

Complementares da Câmara Municipal que deixaram de ser repassadas, uma vez que

a contribuição dos servidores ativos não cobre os inativos do Leqrslativo. O conselho

concordou com o parcelamento e o Executivo enviará o projeto de lei do termo de

parcelamento conforme minuta do MP para o Legislativo autorizar. O terceiro assunto a

ser tratado é referente as férias solicitada pela superintendente pois se encontra

novamente com 3 vencidas, o conselheiro Carlos explanou sobre o assunto ficando

determinado que esta seria tirada durante o ano de 2016 parceladamente. O quarto

assunto a ser discutido foi referente as contribuições previdenciárias descontadas a

maior dos servidores concursados que tem ocupado cargo comissionado, contrariando

o artigo 38, inciso V da Constituição Federal e a normativa MPS nO 02/2009, que

determina que tem que ser descontado contribuição do valor do seu cargo de origem,

uma vez que, ao se aposentar será pelo seu cargo efetivo, os servidores nessa
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situação tem solicitado a devolução da diferença das contribuições previdenciárias

descontadas a maior. Deixou-se esse assunto para concluir na reunião ordinária. O

quinto assunto a ser explanado foi com relação ao cálculo atuarial apresentado pelo

Executivo, onde houve uma substancial diferença com relação ao déficit, porém, neste

cálculo foi proposta a diminuição da contribuição patronal para 20% e dai tiraria os 2%

para a taxa administrativa, ou seja, a Patronal passaria a 18%, e todos os outros

cálculos efetuados desde a criação do ipremt propunham uma contribuição adicional. O

conselho não concordou com o cálculo apresentado pois com a contribuição de 22%

está tendo déficit se diminuir a patronal diminuirá o valor arrecadado e

consequentemente isso comprometerá o IPREMT. Nada mais para ser discutido ou

deliberado a Presidente encerra a reunião às llh45min, 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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Parecer Conselho Administrativo
Contas anuais de 2014

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2015 o conselho

administrativo reuniu-se na sede do IPREMT afim de tomar ciência do

parecer do conselho fiscal relativo ao exercício de 2014 e aprovar ou rejeitar o

referido documento.

Uma vez analisada os demonstrativos contábeis e financeiros bem

como o parecer do conselho fiscal, não foi constatado nenhuma irregularidade,

portanto foi aprovada as contas do exercício de 2014.

O parecer será assinado pelos membros presentes:
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Aparecida Luzia Girotto

Carlos César Ordine

Ciniro Aparecido Gonçalves

Conceição Aparecida Fanelli

Edmir José Guissone

Elba Salles Homem

Eleonora Maria Pagliuso Gerbasi
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Parecer Conselho Administração

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2016, às 10hOOmin, na sede do
IPREMT localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede
do IPREMT, reuniram-se os membros do Conselho de Administração
para tomar ciência do parecer do Conselho Fiscal com relação as contas
anuais de 2015 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de
Taquaritinga. Após a leitura do Parecer e completa análise não foi
constatado nenhuma irregularidade, o único item que necessita ressalva
é a falta de repasse por parte da Prefeitura Municipal das contribuições
patronais e do servidor, por parte da Câmara Municipal a
complementação da insuficiência financeira. Deu-se por encerrada a
reunião que após lida a presente ata segue assinada pelos conselheiros
administrativos presentes.

Aparecida Luzia Giratta Mv!w~_,
Carlas César Ordine ~-hl::: -
Conceição Aparecida Fanelli ~a.f;;p::~.

Mara Aparecida Ferreira Poletti

Edmir José Guissoni

Elba Sales Homem

Eliana Aparecida Barelli Ribeiro

Fabio Luis de Camargo
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Luciana Mattosinho

Eliana Zilda Aparecida Barel·

Paulo Luis Micali
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