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Ata da Reunião Ordinária
Municipal de Taquaritinga

do Conselho de Administração
N° 12 -2019

do Instituto de Previdência

Aos 28 dias do mês de outubro 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 justificada do conselheiro, Carlos César Ordine . Sob a Presidência da
Maria Elisa Rollo da Paz, iniciou-se a reunião como segue: O vereador Rodrigo De Pietro
esteve presente nesta reunião como ouvinte 1 - Releitura da Ata da Reunião Ordinária n°
11/2019 e que foi aprovada por todos os presentes no dia 30/09/2019. A). 2 - Leitura da
Ata do Conselho Fiscal do mês de agosto de 2019, novamente foi recomendado para que
acione judicialmente
a cobrança da Insuficiência Financeira em atraso. 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,
deu ciência sobre a audiência em São Paulo onde a ex-superintendente
Luciana Mattosinho
esteve presente para realizar a sustentação oral, porém a conselheira retirou de pauta os
processos, adiando para outro dia o julgamento das 4 aposentadorias, ainda foi informado
ao Conselho sobre a denuncia referente aos Auxílios Doenças, principalmente em relação
ao servidor Ricardo José Henriques que se encontra em auxil io doença porém está
trabalhando na empresa Maq Móveis, foi decidido que será iniciado um processo
administrativo para apurar os fatos e dar ampla defesa ao servidor. 4 - Explanação da
advogada do Instituto a Dra. Nadia sobre as medidas judiciais referentes a Insuficiência
Financeira e aos atrasos das Contribuições Previdenciárias, como está em curso a execução
de uma sentença referente ao mesmo assunto, foi entrado em contato com o Dr. Izidoro
advogado responsável por essa ação para incluir esses itens em atraso na execução da
sentença já ganha e em fase de apuração dos valores. 5 - O vereador Rodrigo fez alguns
questionamentos
referentes as Insuficiências
e as Contribuições sendo todas esclarecielas,
foi informado sobre o Cálculo Atuarial e referente ao Défict Atuarial, onde após a
realização do novo Cálculo com base dezembro ele 2019 pode ser que mude essas alíquotas
determinadas na Lei de Equalização do Défict. 6- O Sindicato não indicou ainda outro
conselheiro para fazer parte do Conselho de Administração, e será enviado novo ofício para
a Presidente do Sindicato a Sra. Angelica. Sem mais assuntos a ser tratados deu-se por
encerrada esta reunião as 9 horas e 35 minutos e esta ata após lida e aprovada será assinada
por mim Luciana Mattosinho Secretária deste Conselho e por todos os membros presentes,
ta:

