RESUMO DA PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – MOGI DAS CRUZES – exercício 2016,
realizada em 22 de fevereiro, as 09h, no Plenarinho da Câmara Municipal de
Mogi das Cruzes.

Foram apreciados na 2ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho de
Administração do IPREM: leitura das Atas da 4ª Reunião Extraordinária,
realizada em 08 de dezembro e da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de
dezembro de 2015; Ofício nº 047/16 do IPREM de Mogi das Cruzes que
encaminha Resumo da Folha de Pagamento do mês de janeiro e de
Aposentadorias e Pensões concedidas em dezembro de 2015, o qual lido e
discutido foi aprovado; Ofício nº 052/16, do IPREM de Mogi das Cruzes, que
encaminha Demonstrativo Financeiro, de Despesa Empenhada por Período,
Relatório de Enquadramento perante a Resolução CMN nº 3.922/10 e Relatório
de Aplicações Financeiras – Movimentação e Rentabilidade, do mês de janeiro
de 2015, o qual lido e discutido foi aprovado; Ofício nº 001/16 do Comitê de
Investimentos do IPREM de Mogi das Cruzes, que encaminha para ciência
cópia das atas das Reuniões Ordinárias de Dezembro de 2015 e de Janeiro de
2016, as quais lidas e discutidas foram aprovadas; Processo nº 700.006/16,
onde o IPREM de Mogi das Cruzes solicita autorização para aquisição de
material de expediente, o qual após lido foi aprovado; Processos nº 700.009;
700.010; 700.011; 700.015; 700.022; 700.024; e 700.027/2016, nos quais
servidores solicitam a concessão de aposentadoria, após análise foram todos
aprovados; Processo nº 700.023/2016, que trata da solicitação de pagamento
de pensão por morte de servidor , o qual lido e discutido foi aprovado. A Drª
Lilian de Freitas, Procuradora do IPREM, compareceu a presente reunião em
atenção a convite formulado por este Conselho de Administração e prestou
esclarecimentos sobre aposentadoria especial de servidor da área da
educação.

