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Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas da
manhã, nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga São Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1138 - Centro, realizamos
reunião extraordinária com os membros do mesmo, a fim de discutirmos e
esclarecermos os seguintes assuntos:1- Leitura da ata da reunião anterior;
2- Todos os membros foram informados para que se rubriquem as folhas das
atas;
3- Explanação do superintendente sobre a reunião com o executivo em
relação ao prazo do repasse. Ficou esclarecido ao prefeito que seguiremos
os tramites legais;
4- Representação referente ao aumento de salário na câmara. A exsuperintendente, Luciana, explicou que notificou o Ministério Público que a
Câmara, o SAAET e Executivo não esclareceram sobre o impacto. Desta
forma, o superintendente sugeriu oficializar a câmara para que informe
sobre este impacto previdenciário em relação ao aumento ocorrido no ano
corrente, o qual será feito;
5- Recebimento da Intimação sobre o mandado de segurança, recebido em
vinte de março de dois mil e dezoito, com resposta do conselho em setenta
e duas horas;
6- O superintendente explicou sobre a ADIN provocada pela exsuperintendente, a qual se encontra em tramite;
7- Discussão sobre o mandado de segurança provocada pelo sindicato;
8- O superintendente solicitou ao executivo que seja pago o juros e correção,
porém será cobrado novamente. O conselheiro fiscal, Danilo, sugeriu que
sejam apurados os juros dos repasses, sendo feito um levantamento a fim
de que o mesmo seja realizado dentro dos moldes da Lei;
9- Solicitamos a presença da presidente do sindicato, a qual atendeu
prontamente para dar explicações sobre o mandado, e a presidente,
Angélica se propôs a voltar atrás em relação ao mandado. A mesma
marcou reunião com dois membros deste conselho e o jurídico do sindicato
para a resolução desta questão;
10- Foi feita a reunião com a Empresa Crédito e Mercado no dia nove de
março, onde foi sugerido manter três membros no Comitê de Investimento,
e orientado que temos cento e oitenta dias para reenquadrar os
investimentos;
11- Informação do Curso do CPA 10 e do Congresso Estadual de Intercâmbio
Internacional em Itu. Verificar quem tem interesse. Esta ata após lida e
aprovada será assinada por mim Maria Elisa Almeida Rollo de Paz,
Presidente deste conselho e por todos os membros, nesta
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