
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA -IPREMT

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência Do Servidor Municipal de Taquaritinga N° 00112021

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 2021, às 08 h. 30min., nas
dependências do Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga - São
Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1138 - Centro, reúnem-se os
conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno.
Com a ausência do Presidente do Conselho, assume essa função Elba Salles
Homem, iniciou-se a reunião ordinária, na sequência os conselheiros presentes
assinaram o livro registrando suas presenças, com as ausências dos
conselheiros Vera Gibertoni Boschini, Célia Maria da Silva de Oliveira,
Aparecido Pereira Godoi de Azevedo, não justificadas e Gilberto Fávero, Ana
Lucia Salles Teodoro, Eleonora Pagliuso Gerbassi e Luis Roberto de C.
Ferreira justificaram a ausência na presente reunião, secretariando os trabalhos
dessa reunião fica sob a responsabilidade da Conselheira Luciana Mattosinho
na sequencia coloca-se em pauta a discussão da ordem do dia, elencadas na
convocação encaminhada aos membros iniciando os trabalhos a fim de
discutirmos, esclarecermos e deliberarmos sobre os assuntos pertinentes à
classe: 1 - Leitura e aprovação da Ata anterior; 2 - Apresentação pela
Superintendente do Cronograma das Reuniões dos Conselhos de
Administração, Fiscal e Comitê de Investimento para 2021 distribuindo uma
cópia para cada conselheiro e ficando uma em anexo a esta; 3 -
Esclarecimento sobre o Convênio de Cooperação entre Prefeitura e IPREMT
nas perícias médicas. Recebemos uma ressalva sobre o convênio sendo que a
Prefeitura não assume as solicitações de isenção de Imposto de Renda e
Solicitação de Aposentadoria Especial, a Superintendente argumentou a
possibilidade de aditamento no contrato com a Empresa Responsável pelas
perícias, mas não obtivemos êxito, portanto com a anuência do Conselho
procederemos ao processo licitatório na contratação de um Médico para a
realização das perícias solicitadas; 4 - Foi realizada uma reunião com o
Tesoureiro da Prefeitura Sr. Rodrigo Orrico com a presença da
Superintendente, Assessora Jurídica e a Responsável pela Contabilidade. Na
comunicação com a Tesouraria encontramos certa dificuldade e com a
presença da Equipe do IPREMT pudemos esclarecer alguns pontos e entregar
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a documentação das faltas de repasses e outros assuntos relevantes para a
saúde financeira do Instituto e sendo disponibilizado um canal mais acessível
para contato; 5 - O assunto a ser discutido na sequência é em relação ao
reajuste salarial dos aposentados e pensionistas que tem seu índice
determinado com base no RGPS e do salário mínimo federal, visto que a Lei
Complementar N° 173/2020 artigo 8°, Inciso I e VIII vetam aumento salarial e
vantagens ao funcionalismo até Dezembro/202I. Foi apresentado material
amplamente consultado e estará acostada a esta onde preserva o direito do
reajuste pelo índice do RGPS e garante o Salário Mínimo Nacional, ou seja,
constitucionalmente está resguardado o aumento dos benefícios que possuem
como revisão geral anual as datas e índices aplicáveis aos benefícios do
RGPS, bem como nenhum trabalhador pode receber um salário inferior ao
determinado pelo Piso Nacional; 6 - Passamos a analisar os Conselheiros que
se ausentaram nas reuniões de 2020, estando em dissonância com o que
preconiza o Regimento Interno do Conselho de Administração no Art. 10.
Ficou definido que os mesmos num total de 4 serão notificados e que
manifestem seu interesse na continuidade de se manterem como Conselheiros.
Quatro casos se encontram com pedido de afastamento, sendo que o Sr.
Ricardo Henriques solicitou afastamento até Janeiro/2020 e não houve mais
manifestação, por unanimidade o colegiado decidiu que o mesmo já está
desligado. Em relação aos outros 3 membros serão também notificados; 7 - A
Superintendente informa que o Instituto respondeu uma pesquisa realizada
pela Confederação Nacional dos Municípios (C.N.M.) com sede em Porto
Alegre - RS, sendo dentre os itens o destaque ficou na questão dos repasses
pela Prefeitura que recorrente há o atraso, o Déficit Atuarial e a formação do
Conselho para o próximo quadriênio com a exigência do nível superior e a
titulação do CPA-IO; 8 - Abordamos também a renovação da prova de vida,
que ocorre no mês de aniversário dos aposentados e pensionistas, em
decorrência da Pandemia a mesma foi suspensa em Março/2020, por consenso
adotamos o critério do Regime Geral que protela ainda no mês de Fevereiro e
os usuários serão informados. Quanto aos que residem em outros municípios
continuaremos com o critério da correspondência com reconhecimento de
firma em Cartório Notarial; 9 - Dando continuidade na assembleia são
apresentados os documentos de Credenciamento dos Fundos dos Bancos
Bradesco BRAM Asset Management SA, Banco do Brasil e Caixa Federal.
Depois da análise pelos Conselheiros do Conselho de Administração e com~ê ~
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de Investimento houve a aprovação por unanimidade dos referidos
documentos; 10 - Foi apresentado um processo judicial que chegou até a 2°
instância referente às verbas transitórias, na oportunidade a Conselheira Kattia
cobra a revisão das aposentadorias com verbas transitórias dos últimos cinco
anos programados para serem apresentadas na presente reunião assim como o
impacto que tem no Instituto. A Superintendente esclarece que não foi
possível concluir o levantamento, mas que provavelmente será atendida a
solicitação da Conselheira na próxima reunião; 11 - Ficou decidido por
unanimidade pelo Conselho que a assinatura do novo Parcelamento aprovado
em sessão extraordinária pela Câmara Municipal no dia 21 de Dezembro de
2020, ocorrerá apenas após a quitação dos valores ainda em aberto, oriundos
dos termos de parcelamentos já firmados (Planilha em Anexo); 12 - Como
último assunto tratamos da possível Reunião Extraordinária para apresentação
e análise do estudo da "ALM" realizado pela Crédito e Mercado, importante a
presença dos Conselhos e Comitê de Investimento, a apresentação será on-line
e os membros serão comunicados com antecedência. Sem mais assuntos a
serem tratados deu-se por encerrada esta reunião às 10 horas e 15 minutos e
esta ata após lida e aprovada será assinada por todos os membros presns,
nesta data: (J ,.

Secretária - Luciana Mattosinho:
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Conceição Fanelli:
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Káttia Leandra de Oliveira:
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