RESUMO DA PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – MOGI DAS CRUZES – exercício 2015,
realizada em 23 de novembro de 2015, as 09h, na Sala das Comissões no
Anexo da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

Foram apreciados na 11ª Reunião Ordinária de 2015 do Conselho de
Administração do IPREM: Atas das Reuniões Ordinárias realizadas em 24 de
setembro e 26 de outubro e da 3ª Reunião Extraordinária realizada em 02 de
outubro; o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração
para o exercício de 2016; Ofício nº 358/15 do IPREM de Mogi das Cruzes que
encaminha para conhecimento e providências o Relatório de Fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP-UR-7 TC 1371/026/2014
sobre as contas do exercício de 2014; Ofício nº 366/15 do IPREM de Mogi das
Cruzes que encaminha o Resumo da Folha de Pagamento do mês de outubro
e das aposentadorias e pensões concedidas no mês de setembro; Ofício nº
371/15 do IPREM de Mogi das Cruzes que encaminha Minuta da Política de
Investimento para o exercício de 2016, já aprovada pelo Comitê de
Investimentos, bem como a manutenção de aplicações de novos recursos em
Fundos Referenciados DI (Of. nº 10/15); Processos nºs 700.182 e 700.183/15,
do IPREM que tratam de pagamento de diárias e de aquisição de passagens,
respectivamente, para participação no 15º Congresso da ANEPREM, na cidade
de Goiânia, entre os dias 28 e 30 de setembro; 700.208 e 700.210/15 que
tratam de solicitação de aposentadoria de servidores municipais; 700.221 e
700.225/15 que tratam de solicitação de pensão por morte de segurados do
IPREM de Mogi das Cruzes, os quais foram aprovados. Processos nº
700.219 onde o IPREM encaminha minuta de alteração da Lei Complementar
nº 035/05, sobre adequação de servidores do IPREM, que foi objeto de
solicitação de vistas para análise por parte de Conselheiros; e 700.226/15, do
IPREM que solicita nova contratação de estagiários, devolvido para que
apresente reserva orçamentária e percentual de reajuste. Deliberou-se, ainda,
pelo registro em ata de que o IPREM não encaminhou expediente contendo
informações sobre o Balancete de outubro de 2015; expedição de ofício ao
Comitê de Investimentos, solicitando o envio de cópia das atas de reuniões; ao

IPREM sobre as respostas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do exercício de 2016. A
Minuta do Regimento Interno teve sua discussão prejudicada diante da
necessidade de alterações na Lei Complementar nº 035/05.

