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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência
Municipal de Taquaritinga N° 001-2019

Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às oito horas da manhã, nas dependências do
Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga - São Paulo, situado a Rua General Gli-
cério, número 1138 - Centro, realizamos reunião ordinária com os membros do mesmo,
tendo as ausências justificadas dos conselheiros Eliana Barelli Ribeiro, Adauto Luiz Mala-
gutti e não justificada da Valdívia Maria Gonçalves de Almeida Morano. Sob a Presidência
da Maria Elisa Almeida Rollo de Paz, iniciou a reunião como segue: 1 - Leitura da Ata da
Reunião anterior número 16/2018; 2. Quanto a Diretoria Financeira, nada consta. 3.Quanto
ao Conselho Fiscal foi feita a leitura da Ata referente ao balancete de dezembro de 2018
pela conselheira Kátia Leandra de Oliveira, onde foi frisado que a insuficiência financeira
continua em atraso, sendo sugerido que haja mais uma cobrança administrativa e posteri-
ormente não havendo o pagamento, que haja medida extra-judicial e posteriormente co-
brança judicial; 4. Quanto a Diretoria de Beneficios nada consta. 5. Quanto ao Comitê de
Investimentos, foi realizada a explanação do ano de 2018, pela contadora do lpremt, a Sra.
Luci Iene da Silva Adorno de Oliveira. 6. Na fala do Superintendente, o mesmo informou
que respondeu o oficio da Câmara Municipal sobre a insuficiência financeira; 7. Informou
que o Ipremt também está cumprindo a jornada de 8 horas diárias e o seu funcionamento
que antes era das 7hOO as 13hOO, passou a funcionar das 7hOO as 16hOO com uma hora de
almoço para os funcionários; 8. O mesmo informou que ainda não.recebeu uma comunica-
ção oficial sobre o Projeto de Lei do Cartão Alimentação dos aposentados, e que assim que
receber oficialmente, irá encomendar um parecer jurídico especializado sobre o tema, so-
mente após isso, irá se manifestar. 9. Informou que irá fazer a contratação do curso de qua-
lificação CPA-IO para os funcionários de carreira do IPREMT e os conselheiros que de-
monstraram interesse foram os seguintes: Kattia Leandra de Oliveira, Maria Elisa Almeira
Rollo de Paz, Elba Sales Homem, Eleonora Pagliuso Gerbasi, Carlos Cesar Ordine, vamos
verificar o interesse dos demais que não estavam presentes. 10. A presidente deste conselho
leu um oficio do Sr. Ricardo José Henriques, o qual comunica o seu afastamento até 02 de
janeiro de 2020. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por mim Maria Elisa Almeida
RolI de Paz, Presi ente deste selho ~ PO}:.Jüdos os .membro~iãr nest data:
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