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Ata do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Municipal de Taquari-
tinga N° 011-2018

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 2018, às oito horas da manhã, nas depen-
dências do Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga - São Paulo, situado a Rua
General Glicério, número 1138 - Centro, realizamos reunião ordinária com os membros do
mesmo, com a ausência do Presidente Maria Elisa, a presidência, por escolha dos conse-
lheiros presentes foi ocupada pela Senhora Vera Lucia Gibertoni Boschini, conselheiros a
fim de discutirmos e esclarecermos os seguintes assuntos: Justificativa de ausência dos se-
guintes membros: Maria Elisa, Valdivia, Danilo e Ricardo; 2 -Leitura da Ata da Reunião
anterior; O superintendente explanou sobre a ação judicial do Ipremt contra a prefeitura,
por falta de aporte inicial, quando da criação do instituto, que até o momento, está perfa-
zendo um valor aproximado de 30 milhões de reais; foi explanado sobre a descrição dos
benefícios no holerite, que está sendo pedido por alguns inativos; Cogitou-se a possibilida-
de de melhoria da carteira de aposentado; Aprovou-se a ata do comitê de investimento do
mês de agosto de 2018, apurando superávit nos investimentos no mês de julho de 2018,
sendo informado também que o comitê se reunia a cada 3 meses, porém agora, por conta da
oscilação dos mercado de capitais, o comitê passou a reunir-se I vez ao mês, para melhor
monitoramento dos investimentos; Aprovada a ata do Conselho Fiscal, informando que o
termo de parcelamento do ano 2017 encontra-se em dia; foi falado da mini reforma na sala
das pericias por conta de bolor e reboco caindo; Foi apresentado o~pedido de afastamento
do conselheiro Danilo Bussadori do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, sendo
aprovado por unanimidade, sendo decidido fazer a convocação da primeira suplente, a Se-
nhora Nilva Giollo; Foi feita a explanação pelo funcionário Carlos Ordine (Piquito) sobre o
andamento do COMPREV; A comissão da reforma do Ipremt fez uma explanação sobre o
andamento da mesma, sendo apresentada uma foto da possível fachada do Ipremt, o Supe-
rintendente frisou que fará uma consulta ao Tribunal de Contas sobre a possibilidade da
execução da reforma; Diretora de Benefícios explanou que cometeu um erro, na concessão
do beneficio de uma servidora e na oportunidade informou que corrigiu, solicitando para
que a servidora se manifeste, para que a devida correção seja feita; O superintendente, in-
formou da intenção de fazer uma revisão de todas as aposentadorias e pensões concedidas;
Foi apresentado um requerimento da Servidora Fernanda Straccini, a qual solicitou a paga-
mento em pecúnia da Licença Premio, sendo submetida a votação do conselho, consideran-
do que é direito do servidor e está dentro da Taxa Administrativa do Ipremt, foi votado e
aprovado por maioria do presentes a permissão ao Superintendente para conceder o paga-
mento aos servidores do Ipremt, havendo uma manifestação contraria do Conselheiro Lui
Roberto de Campos Ferreira; Houve explanação do Consultor André da empresa de asse -
soria Credito e Mercado, sobre os investimentos de renda fixa e renda variável, informand
que este é um ano atípico por conta das eleições e que os rendimento no cenário global (ge-
ral) está muito negativo, pois a maioria do fundos de investimentos do País, estão fechando
negativo, e que isso reflete em todos os Investimentos do Instituto.
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