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Ata da Reunião Ordinária
Municipal de Taquaritinga

do Conselho de Administração
N° 007-2019

do Instituto de Previdência

Aos 15 dias do mês de maio 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, Eliana Barelli Ribeiro
e Valdívia Maria Gonçalves de Almeida Morano.
Sob a Presidência da Elba Salles
Homem, iniciou-se a reunião como segue: 1 - Leitura da Ata da Reunião extraordinária n"
06/2019 e aprovada por todos os presentes. 2 - Conselho Fiscal real izou a leitura do Parecer
das Contas Anuais de 2018 e a Ata n004 do Conselho Fiscal dando ciência a todos os
conselheiros e estes aprovaram as contas anuais de 2018. 3 - Diretora de Benefícios
explanou que os pedidos de aposentadoria estão sendo poucos, acreditamos que isso seja
devido a Reforma da Previdência. 4. Leitura da Ata do Comitê de Investimento dando
ciência a todos os conselheiros principalmente em relação a renda variáveis que será
aplicado até 3%. 5 - Leitura do pedido de desligamento da conselheira Eliana Barelli
Ribeiro e a próxima a ser chamada para o conselho é a Ana Lucia Sales Theodoro onde
será elaborada a convocação para a próxima reunião. 5 - A procuradora do lPREMT foi
convocada para explanar sobre as aposentadorias que foram questionadas pelo TCESP
referente as verbas transitórias. mais especificamente sobre as horas extras, o TCESP ainda
não respondeu sobre o questionarnento realizado por esta procuradoria, e por isso não
temos uma decisão referente a este assunto. Foi lida uma decisão judicial em 2 instância
onde o colegiado da 12° Câmara Direito Público determinou que não deve ser incorporada
as horas extras mesmo sendo habituais. Portanto, este assunto é controvérsio, uma vez que
cada Juiz entende de uma forma, além disso está sendo realizada a Reforma da Previdência
onde poderá ter alguma alteração nesta questão, portanto. o conselho decidiu esperar até o
segundo semestre afim de ver a resposta do TCESP.
O Superintendente
trouxe ao
conhecimento dos Conselheiros sobre a aposentadoria da servidora Aparecida de Lourdes
lnezzo onde o TCESP solicitou a decisão se o Instituto tem interesse em refazer o cálculo
excluindo as horas extras ou não. O conselho tomou a mesma decisão em esperar a resposta
da consulta realizada pela procuradora junto ao Tribunal de Contas. 7 Diretora
Financeira não pode estar presente portanto nada consta neste item. Sem mais assuntos a
ser tratado deu-se por encerrada esta reunião as 9 horas e 45 minutos e esta ata após lida e
aprovada será assinada por mim Luciana Mattosinho.
ecretária deste Conselho e por todos
at :

----

._-------

._--

