RESUMO DA PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – MOGI DAS CRUZES – exercício 2015,
realizada em 17 de dezembro de 2015, as 09h, na Sala Dr. Sérgio Nogueira da
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

A presente reunião ordinária contou com a presença de um grupo de
servidoras da Secretaria Municipal de Educação, acompanhadas de um
procurador, para solicitarem a aprovação de processos administrativos
envolvendo aposentadorias, finda as reivindicações, foram os presentes
informados de que os processos ainda estavam em fase de instrução e que,
portanto, não poderiam ser objeto de análise por parte deste Conselho de
Administração por não constarem da pauta de deliberações. Foram apreciados
na 12ª Reunião Ordinária de 2015 do Conselho de Administração do IPREM:
Ofício nº 396/15 do IPREM de Mogi das Cruzes que encaminha documentos
solicitados pelo Conselho de Administração (Of. nº 042/15) e referente ao
Relatório de Fiscalização do TCESP; Ofício nº 398/15 do IPREM de Mogi das
Cruzes que encaminha o Resumo da Folha de Pagamento do mês de
novembro e 13º salário e das aposentadorias e concedidas no mês de
novembro; Processo nº 700.043/2015, que trata de solicitação de pensão;
Processos nºs 700.231/15, 700.245/15 e 700.247/15 que tratam de solicitação
de aposentadoria de servidores municipais, os quais foram lidos e aprovados.
Processo nº 700.194/15, que trata de solicitação de aposentadoria, o qual teve
acolhido o parecer jurídico e indeferido. Foi dada ciência do Processo nº
700.212/15 (Of. nº 299/15) onde o IPREM solicita o pagamento de gratificação
ao Diretor Financeiro, cujo Parecer foi acolhido e o pedido retirado. A reunião
também contou com a presença do Diretor Superintendente, Francisco Carlos
Cardenas, que teceu algumas explicações sobre o Processo nº 700.219/2015 e
da Diretora de Previdência do IPREM, Violeta Athiê Vaz Ferreira. Processo nº
700.219/2015 foi discutido e a decisão anterior mantida, sendo devolvido com
solicitação de nova consulta. O Diretor Financeiro do IPREM de Mogi das
Cruzes, Joel L. Vasconcellos comunicou ao Senhor Presidente do Conselho de
Administração que devido a novas obrigações perante o TCESP junto ao
Sistema AUDESP não foi possível o envio do Balancete para análise deste
Conselho de Administração.

