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de Administração
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de Previdência

Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2019, 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 ordinária com os membros do mesmo,
tendo as ausências justificadas dos conselheiros, Eleonara Pagliuso, Elba Salles Homem,
Vera Lucia Gibertoni Boschini, Ana Lucia Salles Theodoro. Sob a Presidência da Maria
Elisa Rollo Paz iniciou-se a reunião como segue: 1 - Reforma do Instituto, retomou-se o
assunto onde a comissão irá se reunir para dar andamento ao projeto sendo os membros
Cnrlos Ordine, Elba Salles Homem, Adaulto Luis Malagutti. 2 - Conselho Fiscal, como a
reunião do conselho administrativo
foi adiantada devido ao feriado de 20 de junho,
considerando que os membros do conselho fiscal se reúnem 2 quinzena do mês a leitura da
atu será realizada na próxima reunião. 3 - Diretoria de Benefícios,
não houve alterações
neste último mês. A senhora Luciana Mattosinho informou que esteve no TCESP
conversando com os auditores com relação as aposentadorias
que estão sob análise
referente as horas extras e que solicitará sustentação oral a fim de esclarecer o
posicionarnento
desta diretoria. 4 - A conselheira Luciana trouxe ao conhecimento a
questão dos empréstimos em folha onde os servidores não estão conseguindo renovar os
';',' IS empréstimos,
uma vez que o sistema do consignet não entende que a solicitação é de
:','l1ovar,
mantendo o mesmo valor das parcelas, o superintendente
irá verificar essa
I
situação.
:5 - Insuficiência
Financeira,
os membros do conselho
solicitaram
ao
superintendente
que continuasse as cobranças referente a todos os repasses. 6 - 13°
Salário. os membros do conselho solicitaram ao Superintendente
que pagasse a 1;2 do 13°
<alário no mês de Julho, uma vez que alguns servidores já esperam esse adiantamento.
7I) 'vicio as faltas da conselheira Valdivia Morano será enviada uma notificação para saber
do interesse em continuar ou não no conselho, da mesma forma será notificado o Sindicato
dos Servidores Públicos sobre as faltas de seu representante. Sem mais assuntos a ser
rritado deu-se por encerrada esta reunião as 9 horas e 31 minutos e esta ata após lida e
aprovada será as .nada por
Li ciana Mattosinho, Secretária deste Conselho e por todos
o.' lei
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