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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência Municipal de Taquaritinga N° 15-2019

Aos 13 dias do mês de dezembro 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 da conselheira, Ana Lucia Salles Teodoro e Gilberto Fávero.
Sob a Presidência de Maria Elisa Rollo da Paz, iniciou-se a reunião como segue: 1 -
Leitura da Ata do Conselho de Administração do mês de Novembro realizada no dia
26/1112019. 2 - Sol icitação de desl igarnento da Diretora Financeira Eleonora Maria
Pagliuso Gerbasi que ficará até as alterações documentais serem realizadas para que a
conselheira Katia Leandra de Oliveira assuma o cargo de Diretora Financeira. 3- Devido a
mudança da diretoria financeira a conselheira Eleonora passará a fazer parte do conselho
fiscal no lugar da conselheira Kattia. 4- Diretora de Beneficio, informou que houve um
aumento do número de aposentadorias por idade. 5- O Superintendente informou que foi
concedido uma liminar judiciária para renovar o CRP. 6- Ofício da Câmara Municipal
encaminhado para o IPREMT responder alguns questionamentos referente ao projeto de
Lei elaborado pela Prefeitura para conceder um subsídio a título de assistência médico-
social aos seus inativos e pensionistas, no valor de R$200,00 (duzentos reais). Sem mais
assuntos a ser tratados deu-se por encerrada esta reunião as 09 horas e 15 minutos e esta ata
após lida e aprovada será assinada por mim Lucia a Mattosinho, Secretária deste Conselho
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