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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

DO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL

DE TAQUARITINGA

-IPREMT

Rua General Glicério, nO1.138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 - Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Ata da Reunião Ordinária
Municipal de Taquaritinga

do Conselho de Administração
N° 11 -2019

do Instituto de Previdência

Aos 30 dias do mês de setembro 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, Kattia Leandra Oliveira, Luis Roberto de
Campos Ferreira Filho. Sob a Presidência da Maria Elisa Rollo da Paz, iniciou-se a reunião
como segue: 1 - Releitura da Ata da Reunião Ordinária n? 10/2019 e que foi aprovada por
todos os presentes no dia 28/08/2019. A), 2 - Após a leitura foi questionado se o Sindicato
indicou novo conselheiro e como não houve qualquer pronunciamento
a presidente do
conselho enviará oficio solicitando a indicação de um aposentado, 3 - Diretora Financeira,
o instituto se encontra com todas as suas obrigações financeiras em dia, a única
preocupação continua a ser referente a insuficiência financeira. 3 - Diretoria de Benefícios,
está tudo sob controle apesar de ter vários afastamento por motivo de saúde, as
aposentadorias julgadas irregulares estão sendo contestadas junto ao TCESP. 4 - Comitê
de Investimento, estam os com a aplicação de R$ 21,468.175,44.
( vinte um milhões
quatrocentos e sessenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos). 5 - O superintendente
informou que o IPREMT recebeu a visita do fiscal da
Secretaria da Previdência, que ficou 3 dias analisando os documentos enviados via digital e
esta auditoria ocorre a cada 5 anos. Foi lida a sentença judicial do processo de cobrança das
contribuições atrasadas que está sob responsabilidade do Dr. Izidoro. Sem mais assuntos a
ser tratados deu-se por encerrada esta reunião as 9 horas e 30 minutos e esta ata após lida e
aprovada será assinada por mim Luciana Mattosinho, Secretária deste Conselho e por todos
embsos pres jes, nesta dat "~

