
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITlNGA -IPREMT

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Do
Servidor Municipal de Taquaritinga Nº 021/2020

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2020, às oito horas da manhã,
nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga - São Paulo,
situado a Rua General Glicério, número 1138 - Centro, reúnem-se os conselheiros com
quorum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno. Sob a Presidência de Gilberto
Favero, iniciou-se a reunião ordinária, na sequência os conselheiros presentes assinaram o
livro de presença, com as justificativas de ausência das conselheiras Vera Gibertoni
Boschini, Ana Lucia Sales Teodoro Silva, Célia Maria da Silva de Oliveira, Eleonora Maria
Plagiuso Gerbasi e Aparecido Pereira Godoi de Azevedo, iniciaram-se os trabalhos a fim de
discutirmos, esclarecermos e deliberarmos sobre os assuntos apresentados em pauta: 1 -
Leitura e aprovação da Ata anterior (Reunião Extraordinária nº 020/2020); 2 - Pauta
Repasses Prefeitura Municipal: Constata-se que até o momento não houve o repasse da
contribuição do servidor ativo do mês de setembro (venci da em 07/10/2020). Registra-se
Opagamento da competência de 10/2020 do termo de parcelamento nº 01239/2017; 3 -
Outros assuntos: houve a visita do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial (ETAA) que
prestou serviços atuariais ao instituto, com esclarecimento de dúvidas a alguns
conselheiros e a superintendência. Observa-se que o instituto encaminhou comunicado ao
Tribunal de Contas de São Paulo e ao Ministério Público sobre a não aprovação dos
projetos do Plano de Custeio/Avaliação Atuarial (data base 31/12/2019) e adequação da
Emenda Constitucional nº 103/2019 pela Câmara Municipal de Taquaritinga/SP. Ademais,
registra-se que conforme contato com a Caixa Econômica Federal o instituto colaborará
com os procedimentos para os empréstimos consignados. A Superintendência informou o
Conselho a respeito da resposta negativa da Prefeitura Municipal de Taquaritinga quanto
ao Convênio/Termo de Cooperação para realização das perícias e restou decidido que
tendo em vista esta resposta inesperada e os expedientes urgentes que já estão
aguardando estas análises, será realizada contratação temporária emergencial e abertura
de licitação para a contratação permanente destes serviços. Também foi aprovada a
contratação. Por fim, quanto à revisão das aposentadorias concedidas anteriormente com
verbas transitórias, após deliberação, o conselho requer à superintendente O
levantamento do provável impacto financeiro, da quantidade estimada de beneficiários
abarcados e demais informações pertinentes até a próxima reunião deste conselho, a fim
de que haja a deliberação e decisão sobre a revisão das aposentadorias concedidas com
verbas transitórias. Conforme requerimento, registra-se em ata a posição favorável dos
conselheiros Adauto Luis Malagutti, Káttia Leandra de Oliveira e Antônio de Almeida para
a revisão destas aposentadorias sobre as horas extras dentro do prazo de 05 (cinco) anos,
conforme recomendação do Tribunal de Contas de São Paulo. Deliberou-se novamente
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sobre a impossibilidade de efetuar resgates dos fundos de investimentos devido a
eventuais desenquadramentos.

Sem mais assuntos a serem tratados deu-se por encerrada esta reunião
às 09 horas e 20 minutos e esta ata após lida e aprovada será assinada por todos os
membros presentes, nesta data:
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